SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 -565 Obchodního zákoníku,
tj. zákona Č. 513/1991 Sb.

J. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
sídlo firmy:
zastoupena:

lčo.
OrČ:

Obec Dolní Rychnov
Revoluční 303
Annou Klímovou - starostkou obce
00573132
CZ 00573132

Zhotovitel:
STAVEBNÍ SPOLEČNOST FJNALE S.f.O.
Tovární
2093,35601 Sokolov
sídlo firmy:
Zdeňkem
Ondrejkou - jednatelem společnosti
zastoupena:
45348812
IČ:
CZ45348812
OIČ:
4200321560/6800
číslo účtu:
vedeni@sfinale.cz
kontakt:
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednate1e dílo na akci: " Stavební úpravy-zateplení
fasády č.p.234 Dolní Rychnov " - v souladu sPD zak.č.13.02 a stavebního povolení čj.
63093/20 13/0SÚPNEKO ZE DNE 12.6.2013 a cenové nabídky.

Do předmětu plnění patří:
Uvedení stavbou dotčených ploch do původního stav
- Průběžné čištění místních komunikací v průběhu realizace
- Zajištění bezpečného užívání zateplovaného objektu jeho nájemníky
- Dokumentace skutečného provedení+ atesty a prohlášení o shodě na použité materiály
-vše 2x
- Doklad o likvidaci odpadů ze stavby
Vedení stavebního deníku

2.

Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a dohodnutou cenu uvedenou
v článku IV. této smlouvy zaplatit.
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3. Případné vícepráce nad rozsah stanovených prací musí být předem písemně odsouhlaseny
oprávněnými osobami smluvních stran a řešeny formou písemného dodatku ke smlouvě,
který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Zhotovite1 prohlašuje, že k provedení tohoto díla má potřebné oprávnění k podnikání a vedení
prací na díle zajistí osobami odborně způsobilými.

III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je 08/2013, ukončení do 31.10.2013
2. Podrobný harmonogram prací bude přílohou této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
Dohodnutá cena za provedení díla činí 1 034.579,-korun českých (bez DPH l5%,tzn.
1 189.765,- korun českých včetně 15% DPH slovy
j edenmilionstoosmdesátdevěttisícsedmsetšedesátpětkorunčeských.
a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách. V ceně jsou zahrnuty
veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla včetně 10% rezervy, kterou lze
čerpat k pokrytí nepředvídatelných nákladů po dohodě s TDI a investorem.
Jedná se o přenesenou daňovou povinnost, tudíž daň odvede objednateL
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za provedení díla bude uhrazena do 21-ti dnů po předání díla a to platbou na bankovní účet
zhotovitele.

VI. SMLUVNÍ POKUTY
V případě nedokončení díla bude zhotovitel penalizován částkou 0,5% z celkové vyse
finančních prostředků čerpaných v příslušném kalendářním roce za každý den po uplynutí
času plnění.

VI. ZÁRUČNÍ LHŮTA

Zhotovite1 se zavazuje záruční lhůtou po dobu 5-ti let.
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VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jmenovaly zástupce, kteří jsou zplnomocněni předávat a přijímat předmět této
smlouvy.
Zástupci objednatele: Anna Klímová - starostka obce, Milan Gaži -TDI
Zástupci zhotovitele: Zdeněk Ondrejka - jednatel společnosti
Podstatné náležitosti smlouvy lze měnit pouze písemným dodatkem této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních o 3 stranách v jazyce českém, který je pro
výklad smlouvy autentickým, z nichž 3 obdrží objednatel a I obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona
č.320/2001 sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

VII. POTVRZENÍ SMLOUVY
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
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Za zhotovitele:

Za objednatele:

~VE2,OLEČNOSl
FINALE s.r.o,
Tovární 2093, 356 01 Sokolov
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453 48 812, DIČ: CZ4534881~

