
|{ávrh smlouvy o dílo
uzavŤený podle $536 a následujících ustanovení obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: obec Palonín
789 83 Palonín l7
zast, Hana Ficnarová _ starostka obce

dále j en',obj ednatel..

Zhotovitel: EVoSp s.r.o.
U dětského domova 263,77211 olomouc
zast. Ing. Jarmila Vyhnálková - jednatel
IČ 47974249
Drc c247974249

dále jen ',zhotovitel.o 

..u,153272509/0300

V případě změny výše uvedených údajů je povinna smluvní strana , u které nastala změna,
informovat o ní druhou smluvní stÍanu, ato prttkazným způsobem a bez zbytečného
odkladu.

il. Předmět díla na akci ,,Oprava zatrubnění Palonínského potokaoí

Předmětem smlouvy je oprava stávajícíkana|izace _ zatrubnění Palonínského potoka na
zák|adě zpr ac ov ané proj ektové dokumentace.



/ ilI. Termín plnění

Termín zahájeni prací : |1lO12
Termín ukončení prací: l2lo12

IV. Cena za dí|o

Pevná cena prací dle pol. rozpočtu bez DPH 709 905,80 Kč19o/o DPIJÍ 
141 981.20 Kč

Pevná cena za kompletní dodávku vč. DPH T51 88?- Kč

VI. Smluvní pokuty

Zanedodržení termínu předání díla bude zhotoviteli účtovánasmluvní pokuta ve výši500,- Kč zakaždý den prodlení'

Yb"í9\o]/á cena je pevná,nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady ke zhotovení apŤedání díLa a je platnápo celou dóbú realizace stav"bv.

v. Fakturace a způsob úhrady

Faktura musí mít náleŽitosti daňového dokladu ve smyslu zákona235l2OO4,Splatnost
ťaktury bude l4 dní od doručení objednateli . ZaměsíáLstopad budou vyťakturovány skutečněprovedené práce 1. etapy 30. l l ,2012. Konečná faktura bude vysta,,.,'á po 1.tá,.,o"ni apředání díla.

WI. Záruční podmínky

Zhotovite| poskytne na provedené dílo záruku v trvání36 měsíců. Tato záruční doba počínáběŽet ve smyslu $ 563 obchodního zákoníku dnem odevzdáni ptací'



/ VIII. Závěrečná ustanovení
IX.

Zhotovitel zabezpečí během rea|izace stavby dodržovánínařízenívlády č. 59il2006 Sb..

Beh|1.r9a]izace stavby je zhotovitel zodpovědný zaudržovéníčistoty v okolí stavby a napřilehlých komunikacích.

Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během rea\izace stavby a které jsou
prokazatelně způsobené činností zhotovitele.

Smlouvu je moŽno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky nazákladědohody
obou smluÝních stran.

Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichžkaŽdý má platnost originálu akaždástrana
obdržipojednom znich,

Smluvní strany potvrzují,Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí.

V Olomouci dne 14. 1l. 2012 V Paloníně dne 14. ||. 2012

Za zhotovitele: Za objednatele:
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