
SMLoUVA o DÍLo

Zhotovitel: ins. Roman Pavlík
spt n 444/41,7940r Krnov
IČ T168360
Bankovní spojení: Česká spořitelna Krnov' č.ú. 1l74643123i 0800
Živnostenský list 

"v9u'l 
MěÚ Krnov

pod čj. 200600065 lZU/Po s ev. č. 380102-9304-00

objednatel: obec Palonín
Palonín č.p. |7, PSČ 789s3
ÍČ: 00303]127
Bankovní spojení: Čs. spořitelna, a.s.' Loštice, č.ú. 1905689329la800

Zhotovitel se zavazqe zhotovit pro objednavatele dílo: ,,Zkapacitnění stávajícího zatrubnění
Patonínského potoka - část 1. - oprava kanalizace.. v rozsahu zadávaci projektové dokumentace.

objednavate| se zavazt4e dílo pÍevzítazap|atit za ně dohodnutou cenu

Doba plnění: Termín zahájení: 0512014, termín ukončení: 30. června 2014

1. Cena
Smluvní pevná: maximální přípustná bez DPH Kč : 989 500'-

2lyoDPH Kč: 207 795,-
celkem s DPH Kč : I 197 295'.

Úprava dohodnuté ceny v pruběhu rea|izace stavby je možnáv případě celostatních úprav daňových a
jiných předpisů, zejménacen v důsledku inflace v míře celostátně vyhlášené CSU a dále pak v népaz-

nosti na oboustranně odsouhlasené změny v pniběhu stavby (vícepráce a méněpráce).

2. Fakturace a placení:
objednavatel prohlašuj e, Že má zajištěné finanění krytí na výše uvedený celý předmět díla.
Sjednaná cena bude zap|acenana základé faktury nejpozději v den její splatnosti. Nedodržení termínu
splatnosti podléhá pena|izaci 0,05yo z příslušné částky zakaždý den prodlení. Dílčí a zá|ohová
fakturace je moŽná.

3. Další ujednání:
oZhotovitel povede Stavební deník, ktery bude přístupný objednavateli.
oZhotovitel zodpovídá za škody' které způsobí svou ěinností na majetku objednavatele.
o objednavatel se zavazuje poskýnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a spolupráci.
o objednavate| zajistí takové opatření, aby v době nepřítomnosti pracovníků zhotovitele

na stavbě nedošlo kúrazu jiných osob.
oNedodržení termínu rca|izace stavby dle qýše uvedené dodací lhůty podlébápena|izaci

0,05o/o z příslušné částky zakaŽdý den prodlení.
oVlastnictví předmětu díla přejde na objednavate|e aŽpo úplném zap|acení ceny díla.



/
4.Změny dohody:

Jsou moŽné jen formou písemné dohody.

5. Záruční lhůta činí:
24 měsíců, na výrobky dle záruěních listů.

6. Zá.lěrečná ustanovení:
Při odstoupení od podepsané smlouvy zap|atí odstoupivší strana straně druhé 70oÁ z dohodnuté ceny,
která je uvedena v předmětu smlouvy.
ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí právem platným na území České republiky v době
uzavření smlouvy, zejména tedy příslušnými ustanoveními ooz a obecnými ustanoveními
občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno
jinak.
Tato smlouva je sepsaná ve dvou vyhotoveních, z nichžkaždá má platnost originálu akaŽdá Ze stran

obdrží jedno vyhotovení.

V Paloníně, dne: 20.5.2014

lnq. Roman PAVLIK
pno:jxróvÁ ČlNNosT VE VÝSTAVBĚ

,/r't1 /t,11
Za objednatele: .i..1 "i.....

,,^

(íl,tvd Za zhotovitele:


