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sMLoUvA o oÍr-,o

Uzavřenó podle $ 536 a nasl' obchodního zdkoníku č' 5l3/1991 sb'
ve znění předpisů pozdějších a doplňujících

I. sMLUvNÍ sTRANY

a) objednatel: obec VěŽnice
Věžnice 9, 582 52 Yěžnice
Zastoupená: David Drahoš - starosta
IC:00268461
Tel:725 106 601
Email : starosta@obecvemice. cz

b) Zhotovitel: REKOSTAV s.r.o.
Tyršova 517' 588 13 Polná
Zastoupená: J an Strráns\ý . j ednatel
IC:46961194
DIČ: CZ4696I|94
Tel:737 288 844
Email : rekostav.p olna@email.cz

II. PŘEDnnrr SMLOUVY

oprava mostků a propustků v obci Věžnice

III. TERMÍN pr.,nĚNÍ

Zahájení: dle poŽadavků investora
Ukončení : 30 .6.2020

Iv. cEN AZAoÍr,o

Celkem bez DPH 257 808,- Kč

1. Cena díla byla stanovena dle ýpočtů a položkového rozpočtu vizpÍíIoha.
Pokud dojde ke změnám ve stavbě, dílo bude oceněno dle stejných jednot.
kovych cen stávajícího rozpočtu a doplněno dle skutečnosti.

2. Zhotovitel je plátcem DPH! Pokud je plnění v režimu přenesení daňové po.
vinnosti podle $ 92e zákonaě.23512004 Sb., o dani zpÍidané hodnoý, ve
znění pozdějších předpisů, postupuje se podle,.yše uvedeného ustanovení
a dalších souvisejících předpisů.



V. ZARUCNI DOBA

Záruční doba se stanovuje na 60 měsíců ode dne předání díla.

vI. FINANCOVÁNÍ sr^q.vny

Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na zák|adě faktur vystavených áoto.
vitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených praciv jednot.
livych měsících, přičemž datem zďanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce.

VII. SMLUVNI POKUTY

1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díIa a předáním díla objednateli ve
sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní po-
kutu ve výši 0,2 oÁ z ceny díla (vč. DPH) zakaždý i započaý den prodlení
až ďo předání apřevzetí ďíIa.

2. v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 yo z fakturované částky zakaždý i
započatý den prodlení.

VIII. OSTATNÍ u.rooNÁNÍ

1. ostatní právní vztaý objednatele a zhotovitele, které nejsou řešeny v této
smlouvě, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena Ve 2 stejnopisech, l stejnopis je určen pro objed-
natele a 1 pro zhotovitele.

Ve Věžnici ,(1. t,( .2o|1


