
SMLOUVA O DÍLO

název: Obec Kunějovice
z3stoupena starostou Jiřím Lówym
lC: 00573086
sldlo: Kunějovice 28, 33035 Kunějovice
Objednatel

d

název: Pharma One, §. í, o.
tČ: 27597 024
DlČ: CZ27537024
sídlo: Maršála Rybalka 223,273 0B, Pchery - Humny
zhotovitel

smlouva o dilo - Nová výstavba plotu

l.
Předmět Smlouvy

Zhotovitelse touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek
níže uvedených dílo: Nová výstavba plotu
a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl, ll této
Smlouvy,

ll.
Sena Díla a zpúsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 99 510,- Kč
(devadesátdevěttisícpětsetdeset korunčeských včetně DPH) a bude uhrazena na účet Zhotovitele
pfi předánia převzetí Díla, C. ú.:43-974245024710100.

lll.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovltelem provedeno v termínu nejpozději Oo St. t0, ZOlg.

M
Předání a převzetíDíla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozdějivšak bude dílo zhotoveno
i předáno v termínu uvedeným v čl. ll1 této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Sm|uvnImj stranamivyhotoven předávací protokol.



V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se
nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl, lll
této Smlouvy objednatel,

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany §e dále dohodly, že budouli v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky,
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečností bude Smluvnlmi stranami
sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

vl.
závěreěná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnostia ričinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranarni.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývejicí se iídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zák. č. 8Sl2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejích pravé a skutďné vůle, srozumitelně a určitě, niko|i
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kunějovicích dqe 2.10. 019 Pchery - Humny dne 1,

Pharma One, s. r, o.

10,2019

Jiří Lówy
starosta

Objednatel

ůBEO KUN-Ě,}'ůVIeru
Kunějovice 28
330 35 Líšťany

IŮ: 00573086, Tel.: 37? S27 ú70

zhotovitel i'
1,

: i,.


