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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podte

§

2586 a nástedujících zákona_č. 89/2012 sb., občanshý zákonik, v ptatném
znen]

1. Účastnici smlouvy

zhotovitel:

RUdoLf HáLek

Poděbradova 84
344 01 DomažLice
|c 64409716
DlČ: cZ6ó021]0403

objednatel:

Město Dobňchovice
Vitova ó1
252 29 Dobňchovice.

lčo: oo241

181

zastoupené lng. Petrem HampLem

se dohodti, že spolu uzavřou tuto smLouvu o dito a projeviLj vůLi řídit se Viemj ]ejlmj
ustanoveními,

2. Předmět sínlouvy

Předmětem této smtouvy je celkové technické zajištěníDobňchovického ptesu 2016.
Konkrétně 5e jedná o
1. postavení podia 10 x 5 m ve sportovní hate Bios, a to včetně nasvícenía ozvučeni,
2. postaYení zvukové aparatury a nazvučeníohňostroje
3. zajištěníkutturníhodoprovodnéhoprogramupředtančení
3. čas realizace

objednatet umožní zhotoYiteli provést montáž podia, zvukové a wětelné techniky v pátek
25. 11.2016 d 19h.

í. objednatet
produkcÍ.

4. PráYa a povinnosti účastníků
smtouYy

dodá zhotoviteti pro pňpravu ozvučen stage ptány Všech hudebních

2. objednatet zajistí ZhotoviteLi pomoc 2-] brigádniků
3. Zhotovitel prohLašuje, že převzat, seznámil se a souhlasí s obsahem podkLadů, které pro
zhotovení díLa od objednatele převzal.
4, zhotovjtet píohlašUje.že provede díto, kteíéje předmětem této smlouvý podle
podktadů dodanýCh objednatetem a V dohodnute thůtéje zlealizuje.
5. Ke splnění této smlouvy Zhotovitet použje Vlastní tehcnické zařízeni a zodpovídá za
jeho bezpečný provoz. Zhotovitel prohLašuje, že zařizení odpovidá všem ptatným
zákonným bezpečnostním a požárním požadavkůma obsluha je seznámena s ptatnými
bezpečnostnimi a požádními předpisy, které souvjsejí s předmětem v této smlouvě
uvedené činnosti. zhotovitel nese pLnou zodpovědnost za dodžovánívšech zákonných
předpisŮ a ustanovení, která souvisejí 5 realizací díla uvedeného v této smlouvě.
6. objednateL zajístí zhotoviteti včasný přístup do pň§lušného prostoru (dle čtánku 3 této

smtouvy). Kontaktní osobou
Kudrnová, tel. 736 487 385.

za Město

Dobňchovice

je

kUtturní referent Andrea

I

5. Ujednání o ceně
Za Dtnění Dředmétu této smtouvy se objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli částku ve \.ýši
70 b00,- K? | DPH 14 700,- Kč, Ún. ceLkem 847oo,, Rč (slovy osmdesát čtyň tisíc sedmset
korun českých).

Částka bude vyplacena bankovním převodem na účetZhotovitete na základě vystavené
íaktury
6. závěrečná u§tanovení
P[aInost LeLo 5m[oUýy rastare ola-likem podpisu oosledniho z uaastniků,
Tato
smiouva je sepiána ve třech stejnopisech, z nichz jedno obdrzr objednatel a dVě
2.
ZhotoviteL.
3. otázky touto smLoUVou neupravené se řídíprávnim řádem Českérepubtiky.
1.

zhotovitel:

objednatel:
Nl.: !,Y,'.!i|,"
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