Příloha č. 3
Smlouva o dílo - návrh
uzavřena níže uvedeného dne a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:
Název firmy:

Obec Lesůňky

IČO:

00378046

DIČ:

DIČ CZ00378046, nejsme plátci DPH

Sídlo:

Lesůňky 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Ing. Jana Chrástecká, starostka obce, email: lesunky@gmail.com ;
mobil: 728 275 812

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Chrástecká, starostka obce, email: lesunky@gmail.com ;
mobil: 728 275 812

Banka

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

2179273349/0800

Název zakázky:

Oprava knihovny, chodby a sociálního zařízení za knihovnou a oprava
přilehlých skladů materiálů – 1. etapa

dále jen jako „objednatel“
Zhotovitel:
Obchodní firma:
Zapsaná:
IČO
DIČ:
Sídlo:
Osoby oprávněné jednat
jménem zhotovitele:
Kontaktní osoba:
Název banky:
Číslo účtu:

dále jen jako „zhotovitel“
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Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je oprava knihovny, chodby a sociálního zařízení za knihovnou a oprava
přilehlých skladů materiálů – 1. etapa, dle technické specifikace a podmínek, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, „dále jen příloha 1“.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle cenové nabídky a specifikace uvedené v příloze č. 1
této smlouvy a objednatel se zavazuje na základě této smlouvy dílo předat a pak i převzít do
svého vlastnictví a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

3. Zhotovitel je povinen započít dílo dle této smlouvy nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu
této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat hotové dílo zhotoviteli protokolárně nejpozději dne
15. listopadu 2019.

Článek III.

Cena díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo dle této smlouvy za cenu uvedenou ve své nabídce do
výběrového řízení.

2. Tato uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla dle
této smlouvy a jeho předáním objednateli.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Platba bude uskutečněna objednatelem bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele na základě faktury, vystavené dle článku IV. bodu 3) této smlouvy. Fakturu
zhotovitel doručí objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zhotovení díla a jeho předání
objednateli. Ve faktuře zhotovitel uvede název odpovídající živnostenskému oprávnění,
identifikační číslo, místo podnikání, údaje o smlouvě o dílo, údaje o splatnosti, údaje o
uskutečnění zdanitelného plnění.

2. V případě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré
náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je
objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli do data splatnosti. V takovém případě zhotovitel
vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není
objednatel v prodlení s placením faktury.

3. Splatnost faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Článek V.

Místo plnění smlouvy

1. Místem plnění je obec Lesůňky – p. č. st. 6/2, č. p. 38, k. ú. Lesůňky.

Článek VI.

Záruka

1. Záruční doba díla dle této smlouvy činí 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet od převzetí předmětu díla smlouvy objednatelem.
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Článek VII. Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující řádné
užívání díla včetně obvyklých vlastností dodaného příslušenství.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle této smlouvy nemá právní vady, tedy že není zatíženo právy
třetích osob.

3. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude mít vady jakosti, množství nebo
právní vady, je objednatel oprávněn tyto vady u zhotovitele reklamovat. Reklamace musí mít
písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

4. V případě, že zhotovitel obdrží reklamaci, je zhotovitel povinen se k ní bez zbytečného
odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého
důvodu tomu tak je.

Článek VIII. Možnost odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení se
započetím díla dle této smlouvy po dobu delší dvou týdnů.

2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní
strany delší dvou týdnů. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé
straně doručeno.

3. Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez
zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od
smlouvy uznává či nikoli.

Článek IX.

Smluvní podmínky

1. Tato smlouva je v souladu se zadávacím řízením.
2. Smlouva je ze strany zhotovitele i objednatele podepsána statutárním orgánem nebo osobou
k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče.

Článek X.

Ostatní smluvní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.

2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno objednateli.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a
objednatel dva výtisky.

5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1.
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6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
jejímu obsahu porozuměli a že smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což
stvrzují svými podpisy na této smlouvě.

V

, dne

za zhotovitele
Jméno a příjmení
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