
(dále jen jako ,,Objednatel" na straně jedné)

a

SMLOUVA O D|LO

obec velká kraš
00635B55,
CZo0635855
Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš

D-PROFIL GROUP spol. s r, o,
25387138
Tomíkovice 370, 790 65 Žulová

název:
lč:
DlČ:
sídlo:

název
lč:
sídlo:
(dále jen jako ,,Zhotovitel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona ó. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,SmIouva")

l.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objedn atele za
podmínek nÍŽe uvedených v k. ú. Velká Kraš stojící na parc, č. st. 6912 zateplení obvodového pláště
bytového domu č.p,7 a zatepleníobvodového pláště bytového domu č, p. 3a9 v k. ú. Fojtova Kraš
stojící na parc. č. st, 90 a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zaněj Zhotovitelicenu, která
je sjednána v čl, ll této smlouvy.

l!.

Cena Dí|a a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku maximálně do výše 1 o17 o70,- Kč
(bez DPH), u obytného domu č. p. 349 za nabídkovou cenu 360 670,-Kč (bez DPH) a u obytného
domu Č.p 7 za nabídkovou cenu 656 400,-Kó (bez DPH) a to při splněnívšech položek přílohy č. 1 a
přílohy Č. 2 této smlouvy a bude uhrazena průběžně dle vystavených faktur v přenesené působnosti
dle § 92e Zákona o DPH, (daň odvedezákazník) zhotovitelem díla.

lll,
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději u zateplení
obvodového ptáště bytového domu č. p.7 v k. ú. Velká Kraš do 31.5.2021.
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději u zateplení
obvodového pláště bytového domu č, p. 349 v k. ú. Fojtova Kraš do 30.6.2021.

lV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i

předáno v termínu uvedeným v čl. lll této smlouvy, O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami
vyhotoven předávací protokol.



V.
Odpovědnost za vady

zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. smluvní strany se dále dohodly, že budou_liv době Předání na DÍle viditelné vady Či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejichodstraněnÍ, o této skuteČnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstraněnívadnese Zhotovitel, ZáruČní doba na dílo je stanovena na dobu 6 let od data předání a převzetí dílaobjednatelem.

zhotovitel

Vl.
závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva a vztahy z,nívyplývající se řídí právním řádem České.republiky, zejména příslušnýmiustanoveními zák, ě, 89I2a12 

'sb,, 
boeanský zákoníŘ, vé-ineni pozoe;šrcrr ňiljpisr,. Smlouva bylavYhotovena ve dvou stejnoPisech, znichž'každá sriil strana obdrží po jednom vyhotovení,

smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, Že si smlouuu, pje9 jejím podpisem přečetly, s jejímobsahem souhlasÍ, 
" 

t?P je sepsána poot" j"li"h prrř , .kut"ene vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv tísni za nápadně nevýhoánýcň poOminer.
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