SMLoUVA o DíLo
Gbec *aďostí* nad cslavau
zastoupená starostou obce josefem Fabíkem
594 44 Radostín nad

oslavou223

lČo:002295248
Tel.: 556 67AZZl, mob. 504 211930
e-mail: obec@ radosti nnadoslavou.cz
{dá}* jen .,objgdnatel''}
a

Josef Poul

Truhlářství
594 44 Radostín nad oslavou 44

lČo:45653526
DlČ: CZ7107z74834
Tel.: 566 670 213, mob. 608 534 992
{dále jen,,zhotovitel"}

uravírajínížeuvedenéhg dne' měsíce a rg*u *Jt*

SMLoUVU c vÝRoBĚ rcmplEr$íHc VYBAVENí x*rucr;.AŘg ÚČrrruí
dle $ 2586 a násl. zákona č.89/2017 5b.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,smlouva"}

1.

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provedení dodávky vybavení kanceláře účetníobee nábytkem
v budově obecního úřadu v Radostíně nad oslavou 223, dle projektové dokumentace
vyhotovené ing. arch. Dítětovou, Ždár nad Sázavou.
objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. 4 této smlouv-tl.

2.

Čas a místo plnění

Nábytek bude zhotoven a instaiován u objednatele do 31.10.2015 na adrese Radostín nad

oslavou 223. Přesný termín instalace bude upřesněn na základě oznámení zhotovitele.

3.

Povinnssti zhotovitele
Zhotovitelje povinen zhotovit nábytek podle objednatelem dodaného projektu, v dohodnuté
lhůtě jej dodat a instalovat v kanceláři účetníobce.

4.

Cena a způsob placení

Celková cena za zhotovenínáb$ku je stanovena částkou 48.500,_ bez DPH

1s.185,- D?H2l%
58.685,- včetně DPH
Celková cena za zhotovení nábytku bude uhrazena po dokončenídíla na základě faktury
vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů.

5.

Záruka za dílo
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlast*osti uvedené v technických normách, které se
*a provádění díla vztahují jako celek a vlastnosti obvyklé, a to po dobu 24 měsícůode dne
předání díla objednateli.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla' neodbornýrn provozováním
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžnéúdrŽby.
V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění do
7 pracovních dnů. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranít ve sjednaných

termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 14 dnů. V případi že charakter, závažnosŤ, a
rozsah vady neumožnítuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvnístrany na lhůtě delší.

6.

Dalšíuiednání
Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožníplněníjejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez
zbytečnéhoprodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění
této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušenísmlouvy
v tomto bodě nedopustila.

objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady,
které brání jejímu řádnému užívání.

7.

Závěrečná ustanovení
Změna smlouvy je možná jen písemně.
Smlouva se řídíplatným právním řádem Českérepubliky, především rákonem č.89/zg12
5b. občanský zákoník.

Smlouva je vyhotovena Ve dvou originálech' kdy kaŽdá ze stran obdržípo jednom.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji
podepisují
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