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3. Předmět smlouvy bude realizován na základě těchto podmínek:
Dodržení technologických postupů práce, její kvality, dodržování všech
bezpečnostních a požárních předpisů i platných norem. Smluvní strany prohlašují,
že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřeli po pečlivém
zvážení všech možných důsledků.
4. Místem plnění : k.ú. Větřkovice u Lubiny
4. Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je
nedílnou součástí této smlouvy a činí:
Cena bez DPH

….……………… Kč

2. Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH,
výši DPH doplní a přizná ( odvede) objednatel ( plátce) – režim tzv. přenesené
daňové povinnosti.
3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č.1. Pokud cenová
kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši
celkové ceny za dílo.
4. Cena celkem je v této smlouvě stanovená jako cena nejvyšší přípustná a platná
do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
6. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad
rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit
objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření
dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením
dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou
provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí
být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i
objednatele.

5. Termín plnění
1. Předání staveniště a zahájení díla

:

po podpisu SOD
( nejpozději 31.05.2017)

Ukončení a předání kompletního díla

:

01.09.2017

Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství

:

01.09.2017

2. Předání dokončeného díla objednateli: Splněním předmětu díla se rozumí úplné
dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby
bez vad a nedodělků, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a
revizích včetně dokladů o likvidaci vzniklého odpadu podle zákona o odpadech.
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3. O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni
sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky
1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Cena za dílo bude uhrazena po předání řádně dokončeného kompletního díla bez
vad a nedodělků. O předání díla bude sepsán písemný protokol. Faktura bude
vystavena na základě daňového (účetního ) dokladu ( dále ve smlouvě jen
faktura). Přílohou vystavené faktury bude soupis provedených prací a dodávek
odsouhlasený objednatelem
2. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín
splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb
(např. smluvních pokut apod.).
3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a
zákonem č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto
náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje :
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze
odkaz na číslo uzavřené smlouvy).
- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
4. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu
nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn
vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury.
5. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní
lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného
dokladu.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

7. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nedodrží doby plnění, sjednané v této smlouvě v čl. 5,
odst.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla
(včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla ( včetně DPH) za každý i
započatý den prodlení.

