SMLOUVA O DÍLO
podle
uzavřená
§ 536 -565 Obchodního zákoníku,
tj. zákona č. 513/1991 sb.
I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel: obec Dobřichovi.e
sídlo: Vítova 61,252 29 Dobřichovice

Z,astoupené starostou obceI jng, Petrem Hamplem

Ico:002411B1
te| 257 7íL 59o

e-mail : info@dobrichoVice.cz

zhotovitel: Ing.Nezár séjf

sídlo firmy: Dolní Roblín 3, Mořina,267 77
Zastoupená: ing, Nezá.em sejfem

Ičo: og+ 69t Bt

DIč: cZ63072118o1
tel.|603 108 118

e-mailI nezaT@seznam,cz

II. PREDMET PLNENI SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele díjo..Projekt náhradní Výsadby dřevin za
alej topolŮ kanadských lemujících cyklostezku Dobřichovice, Černošice.
2. objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a dohodnutou cenU uvedenou
V článku IV, této smlouvy zaplatit.
3, Případnévícepráce nad rozsah stanovených prací musí b}t předem písemně
odsouhlaseny opráVněnými osobami smluVních stran a řešeny formou písemného
dodatku ke smlouVě, kteď bude podep5án opráVněnýmí osobami obou smluvních stran,
4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení tohoto díla má potřebné opráVnění k podnikání a
Vedení prací na díle zajistíosobami odborně zpŮsobilými,
5, Zhotovitel prohlašuje, že V rozsahu odpovídajicím jeho odborné kvalifikaci Veškeré místní
či technické podmínky shledal zpŮsobiié ke zhotovení díla. zhotovitel prohlašL]je, že
neexistuje žádná nejasnost, technická či práVni překážka, pro kterou by nemohl po
podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese V rámci
sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením di|a, jakož i Všechny ostatní
náklady. jejichž vynaložení lze V soUVislosti se 71-otovenim dí,a předpokládět,
6, Provedéné dodáVky a práce budou V souladu se Všemi ČsN, ktere se na toto dílo Vztahují
a 5 platnými předpisy.
1,

III. ČAS PLNĚNÍ

1,

zhotovitel zahájí dílo 6. 3. 2017 dokončíjejdo 30.11.2017. od té doby poběží2 letá

2.

Tato lhŮta platí za předpokladu, že objednatei splní V termínu povinnosti uvedené

nésledná péče,

v článku č, VII., odst.1 této smlouvy. V případě prodlení z dŮvodŮ nesplnění povinností
uvedených V Čl, VII odst. 1 se automaticky o tuto dobu prodlení posouvá termín uvedený
V čl, III odst, 1.

IV. CENA ZA DÍLO

Dohodnutá cena za provedení díla činíl25.o5o korun českých bez DPH 27 o/o),lzn. 151.251
Kč včetně DPH (slovyj stopadesátjednadvěstěpadesátjedna korun českých Včeině DPH 21olo)
a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podIe zákona o cenách. V ceně jsou
zahrnUty Veškeré práce, dodáVky, Výkony a sJužby nutné ke zhotovenídíla, speciflkovaného
V čl, Il, smlouvy. V ceně Jsou dále zahrnuty i Veškeré dalšípřípadnénutné náklady na

provedenídíla.

1.
2,
3,

Dohod.nutá cena je nejvyššípřípustná a obsahuje Veškerá plnění, k nimž je zhotovitel
zavaza^,
lJvedená cena je platná V případě realizace prací dle dohodnut}ich technických podmínek,

objednate] prohlašuje/ že má zajištěny prostředky na zaplacenítéto ceny.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1,

Zhotovjtel a objednatel se dohodli, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na rostlinný
materiál a 9eodetické práce,
2. Provedené práce bUdou hrazeny na základě Vzájemně odsouhlaseného soupisu praci.
3,

Po předáni

a

převzeti dila formou písemnéhó protokolu bez zazname;aný;h Vad

nedoděl<Ů bude VystaVe.la <onečná ta]iLuld,

a

Faktura musí mít náležitosti obchodní listjny podle § 13a obchodního zákoníkU a
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2oo4 sb. o dani z přidané hodnoty,
5, objednateJ se zavazuje cenu za převzaté provedené dílčíplnění zaplatit zhotoviteli do 14ti dnů od oodrženíě překontroloVári daňoVého dokladU objednaLeJem,
1,

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1, objednatel piedá zhotoviteli pracoviště prosté práVních Vad nejpozději do
2,

zanaJenl pracl.

termínu

zhotovitel zajistí, po dohodě s objednatelem, V nezbytném rozsahu a na nezbytně
dloLlhou dobu uzavření prostoru pro Vstup osob a pohyb Vozidel, kteď bude ohrožený
V souvisíosti s rea|jzaci zakázky.

3, Zhotovitel provede dí]o samostatně, na sVŮj náklad a na sVé nebezpečí.Bez zbytečného

odlladU oznámízjišténipřekážek. xleré 7nemožňuji provedení dila,
V případě, že budou při předáni díJa zjištěny Vadý; nedodělky, zavazuje se zhotovitel,
pokud to Vegetačnípodmínky Umožní,zjištěnénedostatky V lhŮtě dohodnuté
s objednatelem odstranit,
5, objednatel písemně převezme dilo po prohlídce díla a po odstranění připadných
nedostatkij,
6, Zhotovitel posk}tuje na dílo Záruku 2 roky od předání Vysazených stromŮ d|e data
uvedeného V předáVacím protokolu,

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podstatné ná]ežitosti smloUVy lze měnit pouze písemným dodatkem této smlouVy,
Nedilnou součástítétosmlouvy je příioha č, 1 - cenová kalkulace zhotovitele
2, Tato smlouva je Vyhotovena Ve 2 Vyhotoveních o 3 stranách jazyce Českém,který je pro
výklad 5mlouvy autentickým, z nichž 1 obdržíobiednatela 1 obdržízhotovitel,
1,
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