
Smlouva o dílo č. 663/11. 6. 2012
uzavřená v souladu s ustanovením §631 a násl. občanského zákoníku

I.SmluvnÍ strany

Název: Železo Morava Střechy, s.r.o
Sídlo: Hakenova 3604/28,66902 Znojmo
IČO: 25564820
Zápis do obchodního rejstřík vedeného krajským soudem v Bmě, oddíl c, vložka 34023

Zhotovitele zastupuje ve věcech smluvní, funkce
Ing. Rezek Miroslav, Rezková Dana

Zhotovitele zastupuje ve věcech technických a realizačních, funkce:
p. Sedlačko Igor
dále jen zhotovitel

Jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Objednatele zastupuje ve věcech smluvních, funkce:
. p. Milan Kubeš - starosta obce
dále jen objednatel

Obec Šafov
Šafov 78, 671 06
00637033

II. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo a objednatel se
zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
Součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č.l - zápis o předání a převzetí stavby /dodán po dokončení díla!
Příloha č.2 - záruční list dodán s krytinou
Příloha č.3 - rozpočet

Předmětem díla je dodání a montáž krytiny Sat Roof 3011, dále demontáž staré střešní
krytiny, dodání a montáž střešních latí a klempířských prvků, přičemž úplný a konečný výčet
prací, které jsou předmětem tohoto díla včetně výkazu výměr, použitého materiálu a konečné
ceny za jednotlivé položky a ceny celkem je uveden a podpisem odsouhlasen zhotovitelem
a objednatelem v příloze č.3, přičemž přílohy, č.2 a č.l jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III. Cena za dílo a jeho splatnost

Cena za dílo bude písemně odsouhlasena smluvními stranami na příloze této smlouvy
(viz bod II.této smlouvy).

Celková cena s DPH 20 %je 737.781,-Kč.
Cena předmětu smlouvy byla určena jako nabídková ve smyslu odst.1,§2,zákona 526/90 sb.



Cenu za dílo uhrad'te bankovním převodem na účet č. ČS 1397304399/0800 do 14 dní
od dokončení prací.

IV. Provedení díla
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce v červnu 2012, dokončení dle klimatických podmínek
a dle domluvy s objednatelem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje:

-provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí
-kvalifikovaně se seznámit s předmětem díla a staveništěm před podpisem této smlouvy
-konat dílo s náležitou péčí a zabezpečit dílo tak, aby při zhotovení díla nedošlo ke vzniku
škod, a to zejména k poškození části díla, které není předmětem opravy a rekonstrukce,
zatečení či jinému poškození díla vlivem povětrnostních podmínek, dále k poškození
sousedních nemovitostí a dalších škod, které by mohly vzniknout vlivem působení zhotovitele
-provést dílo v souladu s platnými technickými, bezpečnostními a ostatními právními
předpisy platnými ke dni provádění díla
-vzniklé vícepráce budou účtovány dle skutečnosti, vždy jen po domluvě s objednatelem

Objednatel se zavazuje:

-zaplatit cenu dle podmínek bodu III. této smlouvy
-poskytnout zhotoviteli-220V

VI. Penále, náhrada škody

V případě nesplnění povinností je sjednáno smluvními stranami penále ve výši 0,01 % p.a.
za každý den prodlení s plněním povinnosti vůči druhé smluvní straně
Objednatel má nárok na náhradu škody v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené
v čl.V. této smlouvy, a to zejména poškodí část díla nebo nemovitosti v okolí předmětu díla

VII. Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana dostane
po jednom vyhotovení.
Okolnosti zde výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Pro účely doručování písemností se má písemnost za doručenou 5. den po prokazatelném
předání písemnosti držiteli poštovní licence s adresou druhé smluvní strany uvedenou
v záhlaví této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami.

VIII. Záruky

Zhotovitel poskytne objednateli záruku na práci po dobu 60 měsíců od převzetí díla.
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Dodatek ke smlouvě o dílo č. 663/11. 6. 2012
uzavřená v souladu s ustanovením §631 a násl. občanského zákoníku

I.SmluvnÍ strany

Název: Železo Morava Střechy, s.r.o
Sídlo: Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo
IČO: 25564820
Zápis do obchodního rejstřík vedeného krajským soudem v Bmě, oddíl c, vložka 34023

Zhotovitele zastupuje ve věcech smluvní, funkce
Ing. Rezek Miroslav, Rezková Dana

Zhotovitele zastupuje ve věcech technických a realizačních, funkce:
p. Sedlačko Igor
dále jen zhotovitel

Jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Objednatele zastupuje ve věcech smluvních, funkce:
. p. Milan Kubeš - starosta obce
dále jen objednatel

Obec Šafov
Šafov 78, 671 06
00637033

II. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele vícepráce a
objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
Součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č.1 - zápis o předání a převzetí stavby /dodán po dokončení díla!
Příloha č.2 - záruční list dodán s krytinou
Příloha č.3 - rozpočet

Předmětem díla jsou vícepráce: dodání a montáž 5 ks prostupových manžet, demontáž
komínu, větší rozsah vyrovnání krovu a oprava lávky.

III. Cena za dílo a jeho splatnost

Cena za vícepráce činí 9.596,- Kč bez DPH, celková cena vč. DPH 20 %je 11.515,- Kč.

Cenu za dílo uhrad'te bankovním převodem na účet ě, ČS 1397304399/0800 do 14 dní
od dokončení prací.

IV. Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana dostane
po jednom vyhotovení.
Okolnosti zde výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Pro účely doručování písemností se má písemnost za doručenou 5. den po prokazatelném
předání písemnosti držiteli poštovní licence s adresou druhé smluvní strany uvedenou
v záhlaví této smlouvy.
Tato smlou~ Rae~'yáplatnoliti a ÚČjrlr\os1i-,kedni podpisu oběma smluvními stranami.
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