
SMLOUVA O DÍLO

název: Obec Kunějovice
lC: 00573086
zastoupena starostou Jiřím Lówym
sídlo: Kunějovice 28, 33035 Kunějovice
Objednatel

a

název: Pharma One, s, r, o.
lČ: 275 97 024
DlČ: CZ27597024
sídlo: Maršála Rybalka 223,273 08, Pchery - Humny
zhotovitel

Smlouva o dílo - DEMOL|GE PLOTU

l,
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže
uvedených dtlo: Demoliee plotu
a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v č|. ll této Smlouvy.

l|.
Gena Díla a způsob úhrady

Smluvni strany se dohodly, že celková cena díla bude ěínit částku ve výši 36 179,- Kě (třicetšesttisícjednosto
sedmdesátdevětkorunčeských včetně DPH) a bude uhrazena na úěet Zhotovitele při předání a převzetí Díla,
Č, r:. : +S-SZ+245O247 IO1OO,

l ll.
Termín zhotovení dila

Sm}uvni strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 13. 9. 20't9,

lV,
Předání a převzeti Díla

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

předáno v termínu uvedeném v čl. lll této smlouvy.



O předánía převzetí Díla bude Smluvnímistranamivyhotoven předávací protokol.

V,
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12 měsíců od předání Dila objednateli. Záruka se nevztahuje
na vady dila, které budou způsobeny vadami materiálu, který předalzhotoviteti pdle ěl. lll této Smlouvy
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělkťr.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou]i v dobé předání na Díle viditetné vady či nedodělky, k předání
a převzetí Díla dojde až po jejich odslranění. O téio skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam,
Náklady na odstraněnívad nese Zhotovitel.

Vl.
závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zák. č. BgI2a12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž každá Smluvní §trana obdrží po jednom vyhotovení,

Smluvní strany níže svým podpisem stvzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasÍ, a iato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

V Kunějovicích dne 4, 9,2019 Pchery - Humny dne 3. 9. 2019

za zhotovjtele pharma one,
za objednatele
Jiří Lówy
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