I

sMLoUVAo DíLo
UzavřenáVe smys|uzákonač.89/2oI2Sb.,občanský
zákoník,
mezi
52586a nás|edujících,
těmitostranami
obiednate|: obecníúřadHrušky
U zbrojnice100
59156 Hrušky
|Č:
00283185
D|Č:
CZ00283185
Kontaktníosoba:
Bc.JanaFiIipovičová,
starostkaobce
e-mail:Obec@hrusky.cz
tel.i5t934322O

Zhotovitel:

Roman
Gasnárek
zámecká783
696 81 Bzenec
Kontaktníosoba: Roman Gasnárek
e-mail:xroman@centrum.cz
mobil:602 748 629

Předmět sm|ouvy
1.1.Předmětemsm|ouvyje rekonstrukce
hřbitovní
zídkyv obci Hrušky.
1.2.Rekonstrukci
pro objednate|e
hřbitovní
zídkyse zhotovite|
zavazujeprovést
v rozsahuspecifikovaném
v cenovém
návrhuVariantaA.
Pří|ohy
tétosm|ouvytvoří:Cenov'ý
návrhVariantaA
postup
TechnoIogický

2. Doba p|nění
2.7. Zahájeníprací:14. 5. 2018
í r a c íd:o 6 . 7 . 2 0 1 8
2 . 2 .T e r m í np ř e d á n p
3' Cena dí|a
3.1.Cenadí|aje stanovenajako cena pevnáa pro rozsahdí|avymezenýv č|.1této
smIouvyčiní:
ce|kem378 840 Kčbez DPH,tj.458 396 Kčvč.DPH (21 %)
provedenívíceprací
nad rámec uzavřené
sm|ouvyo dí|o,
3.2. Požaduje-|i
objednate|
budou tyto víceprácenejprveze stranyzhotovite|eoceněny a po schvá|ení
objednatelebudouprovedeny.
4. P|atebnípodmínkya fakturace
4.1' zhotovite|po předánístaveništěvystavízálohovoufakturuve výši100 000 Kčbez
DPH, po převzetídí|aobjednate|emVystavízhotovite|fakturu na zby|oučástku.
5. Podmínkyprovedenídí|a
dí|ov rozsahu,kvalitěa termínechdanýchtouto
5.]-.Zhotovite|provedea dokončí
jejímipří|ohami
sm|ouvou,
a předá ho objednatelik termínudokončenídí|a.
5.2. objednatel zajistízhotoviteIi,aby místo,kde jsou prováděny rekonstrukce,by|o
jak po dobu pracovní
přístupné
doby objednate|e,
tak i po ní,aby zhotovite|mohI
provádět práce d|e potřeby a návaznostina počasí.
Dá|eobjednate|zhotovite|i
zpřístupní
zdroj e|ektřinya Vody.
5.3. Zhotovite|jepovinen udržovatna místěrekonstrukcepořádek a čistotu,odstranit
při prováděnídí|a,a to v sou|adus p|atnýmizákony.
vznik|é
opadya nečistoty
6. Předánídí|a
6.1. Zhotovite|sp|nísvou povinnostprovéstdílojeho řádným provedeníma předání
objednate|i
v souIadus ustanovenímitéto
sm|ouvy.
6.2. Pokud dí|ovykazujevady a nedodě|ky,je zhotovite|povinenodstranittyto Vadya
nedodě|ky
v písemnědohodnutém
termínu.
objednate|
6'3. o předání.před
mětu dí|abude sepsánpředávacíprotoko|,kterýpodepíše
izhotovitel.
7. Záruka o dí|o
poskytujena zhotovenídí|a
záručnídobu
2 |et.
7.1.Zhotovite|
přesnýpopisvad a
rek|amaci
7.2.V případěrek|amace
dí|auvedeobjednate|
v písemné
jejichprojevu.Písemnourek|amaci
zaš|e
na adresuzhotoviteIe
objednateI
specifikaci
je povinendo 14 dnůod obdržení,
rek|amaci
doporučeným
dopisem.Zhotovite|
písemněobjednate|i
ne. Pokudtak neučiní,
oznámit,zdaji uznáváčiz jakýchdůvodů
má se za to, žerek|amaci
objednate|e
uznává.

I

proodstraněníbude
Termín
vadydí|aodstranit.
rek|amované
se zavazuje
7.3.Zhotovite|
dohodnutpísemně.
neboúmys|ným
hrubounedba|ostí
navadyzpůsobené
7.4.lárukase nevztahuje
jednáním
objednateIe'
odstoupeníod smIouvy
zákoníku.
občanského
přís|ušné
p|atí
ustanovení
od sm|ouvy
odstoupení
8.1.V případě
9. Smluvnípokuty
pokuty
jakoformusmIuvní
zavazuje
se zhotovite|
lhůtypředánídí|a,
9.1.Při nedodržení
den prod|ení.
z cenydí|aza každý
cenuo o,o5o/o
snížit
pokutuVeVýši
sm|uvní
up|atnízhotovite|
faktury,
s úhradou
objednate|e
9.2.Při prodlení
faktury'
den prod|ení
částkyza každý
0,05%z fakturované
ustanovení
10.Závěrečná
vztahy
jejímiustanoveními.
Vzájemné
se řídísm|uvnístrany
sm|ouvy
10.1.Při p|něnítéto
občanského
se řídíustanoveními
stran,kterétato sm|ouvaneupravuje,
smIuvních
případně
dohodou.
zákoníku,
10.2.Změnvadodatkytétosm|ouvy|zeprovádětpouzepísemnědohodouobou
stran.
smIuvních
10.3'Sm|ouvajevypracovánavedvouvyhotoveních,znichžpojednomzvyhotovení
strana.
smIuvní
každá
obdrží
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V Hruškách

RomanGasnárek

