
Smlouva o dílo
uzavřena v Sou a u s ustanovením 5 2586 a následujících zákona č. 89 2012 Sb., občanského

zákoník ve znění pozdějších předpisu

Smluvní strany:

1.
OBEC UZENiCE

Uzenice 28
38801 Blatná
iČ 00251968

yeJ‘ ‚i/eu ~ ‘t 4dni~ J‘ÁkoJ4 ‚J

dále jen „objednatel“,

a

2.
Space Sojution s.r.o.

se sídlem Stavební společnost
Dobšice 26, BezdědoVice 38801

iČO: 0~699984 DIČ CZ086999&4

zastoupena tel: 73~ 18 49 19

?4~ro‘< Pt~‘v‘~r‘ F(at‘4 .2fl‘-i
dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení:
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Specifikace díla:
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Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 2‘. 2 Zozi
do ~&9.2oa4

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy stanovená odhadem činní:

z,Z1

Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve 3. splátkách a to následujícím zpusobem:

l.splátka 3G2 ‘‘‘?r Kčuhrazenanejpozdějido: přizahájeníprací
2.splátka 42o. f&di,rq Kčuhrazenanejpozdějido: ‚7 ?ocov,t‘.‘ď ?e~c~
3. splátka ‚420, Kčuhrazenanejpozdějido: 7)~ P~be‘L‘J .E)i!c~

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen
neprodleně oznámit objednateli.

3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli
uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu
nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu,
kdy takové náldady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

Článek V.

Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce
... 24 měsícu (roků).

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písenmě či formou smsna
adresu zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele
v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.



Článek VL
Součinnost

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost
v tomto rozsahu: ~

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. I tohoto článku neovlivní kvalitu
plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na
takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele,
současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek WI.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy Ceské
republiky, zejména zákonem č. 89/20 12 Sb., občanského zákoníku, v platném mění.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a žeje tato smlouva projevem jejich svobodné yule.

ď. ~2o2ť

podpis zástupce objednatele podpis zástupce zhotovitele

OBEC UZENICE .

Uzenice 28 pace SoluQofl s.r.o.
38801 B~am4 ~. . Stavební společnost
‚Č 00251968 iČ°• Sice 26, Rezdédovjce 38801O.




