Smlouva o dílo

1. Smluvní strany :
Obj ednatel :

Zhotovitel :

Město Kdyně

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Bezděkovské předměst'í č.p.388,

Náměstí l

345 06 Kdyně
IČ0 00253464

IČ: 4978876?

zastoupené starostou

DIč: CZ49788761

Oskarem Hamrusem

StatutárnÍ orgán:
Ing. Eva Gožd'álová - statutární ředitelka

344 78 Domažlice

2. Předmět plnění :
Předmětem zakázky je vybudování kanaiizační stoky a vodovodního řadu pro
stavební pozemky v lokalitě Pod Korábem k.ú. Kdyně pod názvem ,,Kdyně - Obytná
zóna Pod Korábem, kanalizační stoka a vodovodní řad?. Jedná se o stavební práce
dle předložené projektové dokumentace, Výkazu výměr a dále dle platných norem a
předpisťi.

3. Čas plnění :
- termín zahájení :

1.1l.20l8

- termíii ukončení :

30.1l.20l8

4. Místo plnění :
k.ťi. Kdyně (664677)
p.p.č. 618/10, l 127/4, 1 127/2, 615/8
5.

Cena Díla :

Cena byla odsouhlasena oběma stranami dle výběrového řízení.
Cena bez DPH

DPH 21 %
Cena včetně DPH

651 265,30 ,- Kč
136 765,7?,- Kč
788 031,- Kč

Tuto ceriu ?ze upravit pouze při změně celkového rozsahu prací domluvenou oběma
stranami a pÍsemně potvrzenou.

6. Platební podmínky :
Na provedení díla zadavatel neposkytuje zálol'iy. Zhotovitel vystaví faktury za
jednotlivé měsíce a konečnou faktum při předání díla, po ukončení prací a předání
potřebných dokladů.
7. Záruění doba :

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle projektové
dolcumentace, požadavků investora, dále dle platných norem a předpisů. Celková
zámční doba je minimálně 60 měsíců.

1.

8. Podmínky provedení díla :
Objednatel se zavazuje poskytnorit zhotovitelí kprovedení díla celé staveniště
v rozsahu dle PD a umožnit mu provedení sjednaného rozsahu prací ve sjednaném
termÍnu.

9. Ostatní uiednání :
Zhotovitel bude při pinění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, předpisy BOZP, PO, technické
normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a
pokyny objednatele.
lO.Předání díla :

Zhotovitel vyzve objednatele k přcsizetí díla a k odsouhlasení provedeného díla.
11. ZávěreČná ustanovení :

Měnit iieb-o doplňovat text této smlouvy Ize jen formou písemných dodatků,
které budou platné, budou-li řádně potvrzené oprávněnými zástupci obou
smluviiích stran.

Tato smlouva je výhotovena ve čtyařech exemplářích, z nicM 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se
řídí obebodním zákoníkem.

12. Smluvní poku'
Za nesplnění dohodnutélio termínu plnění předi'nětu díla je objednatel oprávněn
fakturovat zliotoviteli smluvní pokutu ve výši O,05 % za každý den prodlení.
Za neproplacení faktury po době splatnosti je zhotovitel oprávněn fakturovat
objednateli smluvní pokutu ve výši O,05 o/o za každý den prodlení z dlužné částky.
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