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sMtoUVA o oít-o
obec Zeleneč
tČ oozaro+l, DlČ : cz}o24Lo41,

Sídlo: Kasalova 467,Zeleneč, 25o
91
zastoupená: Jiřím Skřivanem,
starostou obce
(dále jen jako ,, obJednatel',
na straně jedné)

a

Petr Malevič

lČ..49493159, DlČ : CZ78Q6[9L04!
Sídlo: U rybníka 6, Zeleneč, 250
91
(dále jen ,,Zhotovitel'' na
straně druhé)

uzavírajínížeuvedené dne, měsíce
a roku podte s 2586 a násl.
zákona č,.Eg/zotz sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen
,,Smlouva,,)

Předmět smlouvy
Zhotovitelse touto Smlouvou
zavazujeprovést na svůj náklad
a nebezpečí pro objednavatele
za podmínek nížeuvedených,
dílo: lnstalace a dodáuL. .uionomního
systému dopravních
kamer dle specifikace v cenové
nabídce v příloze č.r (dále
ien ,,oílo,,; a objednatel se zavazuje
Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli
cenu, která je siednána v čl. ll
této smtouvy.

Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková
cena díla bude činit částku ve výši 673
736,_ Kč (slovy
šestsetsedmdesáttřitisícsedmsettřicetšestkorun)
+ opH a bude uhrazena na
účetZhotovitele
č'ú'2600104355/2oto.. vedený u Fio
banka, a.s.. při předání a převzetí Díla.

ill.
Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude
Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději
do
24.2.2022.

tv.

Předání a převzetí Díta
K předání a převzetí Díla dojde do
dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději
však bude dílo
zhotoveno i předání v termínu uvedeným
v čl. lll této smlouvy.

o předání

a převzetí Díta bude Smluvními stranami
vyhotoven předávací protokol.

Smluvnístrany se pro případ prodlení
objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly
na smtuvní
pokutě ve výši O,LYo zd každých
7 dní prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením Díla
na straně zhotovitele m objednatel právo
namísto
smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši
0.1 % za každých započatýc h 7 dníprodíení.

V

odpouědnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dílo zárukupo dobu
24 měsícůod předáníDíla objednateli.
Záruka se
nevztahuje na vady díla, které budou
způsobeny třetí osobou.
Zhotovitelse zavazuje předat Dílo bez vad
a nedodělků.
Smluvní strany se dáte dohodly, Že budou-li
v době předání na Díle viditelné vady
či nedodělky,
předání

k

a převzetí Díla dojde až pojejich odstranění.
o této skutečnosti bude SmluvnÍ

stranami sepsán záznam' Náklady na odstranění
vad nese Zhotovitet.

,

vt.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami'

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývajícíse řídíprávním
řádem Českérepubliky, zejména
příslušnýmiustanoveními zák. č. 8g/20I2Sb.,
občansk ý zákoník,ve znění pozdějších předpisů.
5mlouva byla vyhotovena Ve dvou stejnopisech,
z nichž každá Smluvní strana obdržípo jednom
vyhotovení.

smluvní strany nížesvým podpísem stvrzují,
že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s
jejím obsahem souhlasl a tato je
sepsána podle jejich pravé skutečnévůle,
srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Zelenči dne 31,7.2o22

Objed

oBEc ZELENEČ

Kasalova 467'250 91 Zeleneč
lČo: 0024104'l, DIČ: CZ00241041
-2

V Zelenči dne 31.'1.2022

Zhotovitel

