
SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby n,Bezpečné zastávky v Řitce"

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 841/2401I17 116

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku ě.89l20I2 Sb. v platném
znéní na stavebnizakázku (dále jen,,Občanský zákoník"), mezi smluvními stranami:

Obec Řitt a
Na Návsi 54
252 O3Řitka
zastoupena starostou: Mgr. Kamilem Abbidem
tČo: 00241644
DIČ : neplátce DPH
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Císlo účtu : 389820399/0800
( dálejen "objednatel" )

a

STRABAG a.s.
IČ:60838744
DIČ: CZ60838744
Te1.:..+420 222 868 l1l
Bankovní spojení: ČSOB, RaifFeisenbank, Uni Credit Bank Czech Republic
ěíslo účtu: II2071233/0300, 1100029040/5500, 45 148500/0700
Zastoupená: Ing. Jaíl Černý, technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti
oba dva jednají na základě plné moci

( dále jen "zhotovitel" )

takto:
I.

IDENTIFIK.q,čNÍ ÚnAJE o STAVBĚ

Název stavby: ,,Bezpečné zastávky v Řitce"
Místo stavby: Obec Řitt<a
Projektová dokumentace stavby: ,,Autobusové zastávky - Všenorská ulice, Řitka'o zhotovená
Ing. Janem Henigem, K Rolí 16,32100 Plzeň, lČO +taqZO2v 1tl20l5

II.

PŘBDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem Smlouvy je provedení veškerých stavebních praci a souvisejících doplňkových
dodávek a služeb krealizaci akce: ,,Bezpečné zastávky v Řitce" (dále jen,,Dílo").

Stavbou se rozumí nutné doplnění zastávek linkové autobusové dopravy na Všenorské ulici č
(III/11510 ) v intravilánu obce Řitka.

S ohledem na velmi nízkou intenzitu provozu ve špičkové lrodině (méně než 100 voz.), nízký poěet



/ zastayení autobusu (-lzastavení za hodinu) a velmi krátkou střední dobu pobytu autobusu (méně

/ než 20 sekund) byl jako optimální stanoven typ zastávek III dle CSN 736425-I - tzn. zastávkY v

,/ jizdnimpruhu.

Í 2. Dilobude provedeno v souladu s projektovou dokume ntací,právními a technickými požadavkY
7 platnými v době podpisu smlour,y, se stavebním zákonem v platném znéni a PředPisY

souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu stavby.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla m:ůŽe

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek jejich činností odpovídá zhotovitel stejně jako by je

provedl on sám.

4. V ceně díla, kteráje uvedena v čl. IVjsou zahrnuty i následující náklady spojené se zhotovením

díla ato zejména:
a) náklady na příp. zíizení a odstraněni zaŤízeni staveniště včetně potřebných energií

b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření arevize

5. Součástí díla je čištění areálových a veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem, ÍdrŽba
staveniště a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla.

6. objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho

provedení dle podmínek uvedených v této smlouvě.

IlI.

DoBA PLNĚruÍ
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 31. 10. 2016

2. předpokládaný nejdříve možný termín předání apŤevzeti staveniště: 1.9.2016

3. Termín dokončení díla může b;ýt prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo
z důvodů způsobených na straně objednatele, zdůvodů rozhodnutí orgánu státní správY,

znemožnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dilo z dŮvodŮ vyŠŠÍ

moci.

lV.

CENA OÍln A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu Čl, il. této

smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základnícena bez DPH : 435.463,-§č

2t %DPH 9L447,-Kč

Cena celkem včetně DPH z 526.910,-Kč

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

2. Provedené práce a dodávky budou ltazeny nazákladé fakturace dle skutečně provedených prací

až do výše I00% z celkové ceny díla. Zálohy se neposkytují.



J. Dílo bude fakturováno po předáni díla na základě protokolu o předání a píevzeti díla. Faktura

bude doručena objednateli na adresu:

obec futka, Na Návsi 54, 252 03futka. Doloženy budou zjišťovacími protokoly a soupisem

skuteěně provedených prací.

Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem Úhrady se rozumí den

odpisu platby ztlótu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňovóho dokladu

vó smyslu zákona č.23512004 Sb. ,,o dani zpřidané hodnoty" ve znéni pozdějších předpisŮ.

V případě, že faktura nebude lystavena oprávněně, ěi nebude obsahovat náležitosti uvedené v
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zaČne

počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Cena je nejvýše přípustná. Tato cena je překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních

stran a to:

- v případě zadavatelempísemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardŮ,

- dojde li v průběhurealizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.

- dojde-li v pruběhu rca|izace ke změně výše sazby DPH.

Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data kompletního

ukoněení díla. Těmito jednotkoqými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené

vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání předmětného díla.

Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dánapředmětem díla. Pro účely oceněni

víceprací, resp. méněprací, budou práce,jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozPočtu.

oceněny cenami v místě obvyklými avzájemně písemně odsouhlasenými.

V.

PRÁVA A POVlNNOSTl OBJEDNATELE
objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, prosté všech závazkŮ třetích osob.

Staveniště bude přístupné po celou dobu provádění prací a bude vyklizené vyjma materiálŮ,

jejichž odklizení mázajistit zhotovitel podle PD a výkazu výměr.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavkŮ na vzájemnou
souěinnost pŤi realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a to pouze po

odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a teprve potom zazhotovené dílo zaplati cenu dle

článku IV. této smlouvy.

Vl.

PRÁVA A POVlNNOSTI ZHOTOVlTELE
Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita p.ouadc.r;;.h prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN PN ISO. VeŠkeré

materiály a dodávky ke zhotovení díla zajísti zhotovitel tak, aby odpovídaly platným

technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho zápisy a vy,jádřeními veřejnoprávních orgánů.

3, Zhotovitel bude řádně udržovat venkovní prostory před předmětnou stavbou.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na provoz
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5.

v okolí stavby.

Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č.32012001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některlých zákonů (zákon o finanční kontrole), veznéni pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboži, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznami a dalších relevantních podkladŮ

souvisejících s dodávkouzboží, služeb nebo stavebních prací dle platných právních předpisů,

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi potřebnými podklady vztahujícími se
k předmětu díIa, zejm. s projektovou dokumentací i místními podmínkami stavby a že je
považuje za zcela dostatečné kprovedení díla touto smlouvou stanoveném rozsahu, termínu i
ceně.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, tzn. pŇbéžně odstraňovat
veškeré nečistoty a odpady vzniklé jeho činností pŤi realízaci díla. Nebude-li zhotovitel ani přes

písemnou výzvu tuto povinnosti dodržovat, zqistí tyto práce objednatel a zhotovitel je závazně
v plné qýši uhradí.

Zhotovitel dnem pŤevzetí staveniště odpovídá za dodržování všech příslušných předpisů na

staveništi (předpisů BOZP, protipožárních předpisů i předpisů vztahujících se k ochraně

životního prostředí. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni z nutnosti
dodržování výše uvedených předpisů a seznámeni se specifiky staveniště a to ještě před

zahžgením stavebních praci. Zhotovitel rovněž odpovídá za znemožnění r,stupu r šech

nepovolaných osob na staveniště.

Vll.

Řízerui sTAvBy sTAvEBNí DENíK,
TECHNlCKÝ DOZOR

Hlavním stavbyvedoucím (mistrem) zhotovitele je Ing. Martin Pilát, zástupce stavbyvedoucího
ktery zabezpečuj e zej ména tyto činnosti :

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele
b) připraví příslušné podklady pro fakturaci díla
c) provádí předávání stavebních praci a díla objednateli
d) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

Zhotovitel je povinen ode dne převzeti staveniště vést na stavbě stavební deník podle béžných
zvyklostí.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a o pŤekéňkách, které brání jejich plynulému postupu. Rovněž tak o

využití všech subdodavatelů.

Objednatel, příp. jím stanovený TDI je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům
připojovat svá stanoviska.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zénnamem objednatele či TDI, je povinen do 3

pracovních dnů připojitk zánnamu svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem zénnaru
souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, ktery provedl stavbyvedoucí
zhotovitele,zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů,jinak se
mázato,že s obsahem záznamu souhlasí.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a objednatelem (příp. TDI), je
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důkazem o zapsané skuteěnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. Zápis do deníku
však v žádnémpřípadě nenahrazuje dodatek smlour.y o dílo.

6, Zhotovitel je povinen předat po odstranění event. vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řizeni stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 100 odst. 5 zák. č.
5011976 Sb. v platném měn|

1.

2.

Vlll.
pŘEoÁruí e pŘEvzETí oiln

Řaane provedená stavba se předává a přejímá. v rozsahu projektové dokumentace stavby a
vydaným stavebním povolením, případně též v rozsahu jednotliqých objektů schopných
samostatnébo uživéni. Veškerá předání a pŤevzeti budou prováděna v rozsahu a způsobem
stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou,

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerych atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platn;ými předpisy.

Dále připraví týo doklady:
- dokumentaci skutečného provedení (bude-li se lišit od předané PD)
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých při stavební činnosti

Ke kontrole praci, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším pruběhu praci zakcyly, vyzve
zhotovitel objednatele 2 pracovní dny před jejich zabytim, zápisem do stavebního deníku a
zároveřt i mailovou zptávou na obec@ritka.cz. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na své
náklady a bez nároku na změnu termínu plnění práce, konstrukce znovu odkr;it a zpřístupnit.
Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést za\rrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před
zahájením předávacího řizení a to zápisem do stavebního deníku.

O předání a pŤevzeti díla sestaví zhotovitel "protokol o předáni a pŤevzetí", který bude
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,
soupis případných vad a nedodělků. Konečné protokolámí pŤevzetí díla může bfi uskutečněno
pouze po odstranění všech příp. zjištěných vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předaní apřevzetí dilazaěinábéžetzáruění lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, smluvní strany uvedou v protokolu o předání a převzetí svá
stanoviska ajejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, které sám způsobil.

lx.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zoďpovidá za to, že předmět této smlouvy je vytvořený a dokončený podle
podmínek smlouvy a že po dobu záruění doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.

Záruéni doba na dílo je ....60........měsíců ode dne předaní celého díla. Vpřípadě, že bude
dodatečně zjištěno, že dodavaíel použil materiály nebo stavební postupy, které jsou v ťozporu
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s PD, a v této souvislosti byla zjištěna závad4 váahuje se pak zánlka na dalšíchlměsíc od
provedení a pŤevzetí předmětné opfavy.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užíváni
ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí
záruční doby, a to písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost plati na
dodávky apráce provedené do doby ukončení praci.

Smluvní strany se dohodly, že v pŤípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po
jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je
povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 15-

ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

x.
SMLUVNÍ POKUTY A tUÁnRADA ŠXOOV

Za prodlení s předáním dokoněeného díla ěi jeho části zaplatí zhotovitel smlul,ní pokutu r e

výši 5.000,, Kč zakaždý započatý den prodlení.

Zaptodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho
část předáno a pŤevzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za kazdj den
prodlení a zakaždou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace
způsobem uvedeným v ěl. XV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč zakaždou vadu a den prodlení.

Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu
pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací nebo zhotovitel přeruší práce
z důvodu způsobených ze strany objednateleo nebo je zhotovitel nucen přerušit práce z důvodů
uvedených v bodě III.3 této smlouvy. O takové skutečnosti bude zhotovitel vždy okamžitě po
jejím zjištění informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zátoveň i mailovou
zpr áv ou (ob e c @ritka. cz)

Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. jsou splatné do 30-ti kalendiřních dnů od okamžiku
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy. Mohou b;it i
započteny objednatelem vůči kterékoli platbě zhotoviteli.

Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody,

xI.

vyšší Moc
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních

závazků,,jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy amaji
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy,
válečné události, stávky, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
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3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,
nebude-li dohodnuto j inak.

x!l.

ODSTOUPENÍ OO SMLOUVY
1. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak dva

měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

2, Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele delším než 15
kalendářních dnů. Před odstoupením od smlouvy je objednatel povinen na tuto skutečnost
písemně upozornit zhotovitele a ponechat mu přiměřenou lhůtu na nápravu, max. však i 5
kalendářních dnů.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání.
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní stran1,.
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožni některé ze smlur ních
stran plnit své závazky ze smlouvy.

4.Yznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 2 je každá smluvní strana povinna oznámit
druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupení od smlour,y však není roáodující.
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k
odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci I. či 2.,
smluvní strany sepíší protokol o staw provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat
příslušný znalecký posudek vzájemně odsouhlaseným soudnim znalcem. Smluvní strany je
zavazuji přijmout tento posudek jako koneěný ke stanovení finanční hodnoty díla.

6.Yzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají
vzqemným zápoětem, přiěemž tento zápočet provede zhotovitel,

7.Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty ananáhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvňích stran, bude k datu účinnosti odstoupení
vyhotoven protokol o předání apíevzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokoněeného
díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku.

xlll.
osTATNÍ uJEDt{Át{i

1. Vlastníkem všech materiálů a to volných i zabudovaných je od samotného počátku
zhotovitel, ktery nese veškerá nebezpečí příp, škody na zhotovovaném díle a to až do jeho
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protokolámího předání objednateli. To se

započetím i v j ej ím pruběhu.

tíká materiálů dodaných na stavbu před jejím

objednatel se zavazlsje. že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě natŤeti osobu

před podpisem protokolu o předáni apřevzeti stavby,

zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně zivóta a zdrávi piacovníků na stavbě, RovněŽ ProhlaŠuje, Že bude dbát,

aby nedoch énelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu, Dále

Átovitel prohlašuje, že má uzaťenou pojistku odpovědnostt za škodu způsobenou svojí

činností v minimální pojistné částce 5 mii, Kě a že bude platnost této pojistkY udrŽovat Po

celou dobu provádění díla.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádnáze smluvních stran není oprávněna PostouPit

práva azávazky ztéto smlouvý třetí osobě, bez qislovného písemného souhlasu druhé smluvní

strany.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je zaobjednatele oPrávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Kamil Abbid (te|,777 425 144)

- ve věcechtechnických: ......... ""(tel"""""""""""""",)
Ve věcech souvisejícich s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

-ve věcech smluvních:......................Ing. Michael Procházkao ekonomický vedoucí oblasti

tel.: 602316311
_ve věcech technických: Ing. Jan Černý, techniclrý vedoucí oblasti

tel.: 602380339

xlV.

UsTANoVENí o DoRUčovÁt,tí
1, Veškeré písemnosti avýzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě, pokud v pruběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy

některého z účastníků je povinen terrto účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Neby1-1i objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiŽen,písemnost se Prostřednictvím
pošiovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních

ánů od uložení, považuje se posleání den této lhůty za den doručení, i kdYŽ se ÚČastník o

doručení nedozvěděl.

xV.

z^vĚneěr,rÁ usTANovENí
1, Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisY Platn}mi na Území

České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně

odsouhlasených dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. při ukončení smlouvy jsou smluvní strany

povinny vzájemné vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k Provedení díla,

vyklidii prortory porlýtn,rte k provedeni díIa a místo provedení dil'a a uhradit veŠkeré sPlatné

pLnéžité závazŘy podie smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají Práva na jiŽ vzniklé

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichŽ dva obdrŽi

a
J.

4.



objednatel a dva zhotovitel.

5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabýr,ají platnosti a úěinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlourry včetně jejích příloh řádně seznámily, s
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzar,írají svobodně, nikoliv v tisni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpis1,,

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele

V Řitce, dne ú q ;?// V Praze , dne ír ? fu/l

Ing. Michael Procházka

v plné moci

_-
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Kamil Abbid Ing. Jan


