
l. Smluvní strany
1. 1. Objecltlatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastouper-rá:
Tel. / e-mail:

obec kuněiovice
I(ur-rějovice 28, 330 35 Líšťany
00573086
CZ00573086
Miloslavem Novákem, starostou obce
+420 377 927 070, +420 604 564 742 l kunejovice@post.cz

Osoba oprávněná k_jednáni ve věcech
a) smluvnich:

b) technických: #-"i§ ě}§- ů}W.5?,"t. . 72? 7 ?ť ? ?/
Zástupce objednatele na stavbě (v n-ristě plnění ciíla) - TDI, pověřený kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací a
ciociávek na díle, odsouhlasovat množstvi skutečně provedených prací a dodávek na díle, soupisy víceprací a soupisy
méněprací. kontrolovat a přgbírat pakrýv4né a nepřistupné práce a_konstrukce na díle i vlastní dílo a podepisovat zápisy
a proiokoly r4jiai ? //$řrqlel: , V22 ? rr7z7

:U'.' 

*,,ob_i eclnatel"

1"2. Zhotovitel: STAvEBNÍMoNT 
^ŽEspol.sr.o.Právni forma: společnost s ručením omezeným

Sidlo: I(latovská tíida 5l7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 45356815
DIČ: CZ453568l5
Zastoupená: Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti
Zapsaná: v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka l857
Tei. / e-mail: +420 605 235 420 / bost@bost,info
Bankovnispojeni: ČSOB,u.s., č.ú,267l5t449l0300

dále jen ,,zhotovitel"

uzavřely niže uvedeného dne. měsíce a loku dle ust. § 2586 a násl. zákorra é. 8912012 Sb,, občanský zákoník, v platrrém
Ztlění, tuto

Smlouvu o dílo č. 1998
(dále jen,,smlouva" nebo,,SOD")

zakázkav é číslo zhotovitele: MlOl 1 l

2" Předmět dílalplnění
2.1 . Tato smlouva se uzavírá na veřejnou zakázkuldílolstavbu ,,Rekonstrukce hygienického zařízení" 

"

Předmětem díla dle této srnlouvy jsou stavební práce - rekonstrukce dámských + pánských WC. Práce a dodávky na dile
budou provedeny dle a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele-oceněného položkového rozpočtu (dále také jen ,,cenová
nabidkď'), kteráje jako příloha součástí této smlouvy. Cenová nabidka zahrnuje práce a dodávky v rozsahu a v souladu
s objednatelem předloženou zadáyaci dokumentací na veřejnou zakázku a byla zpracována dle objednatelem předložené
zadávaci dokumentace na veřejnou zakázktl a objednatelem pŤedloženého položkového lozpočtu-výkant výmér^ Za
správnost a úplnost zadávací dokumentace na veřejnou zakír,ku a položkového rozpočtu-výkazu výměr, ktery zhotovitel
ocenil die požadavků objednatele, odpovidá objednatel. Dílo bude realizováno a jeho realizace bude kontrolována
v souladu s právnírni předpisy České republik7 (dále jen ,,ČR').

Z.2. Zhotovitel timto výslovně upozorňuje objednateie, že v místě plnění díia jsou vysoce nadprůměrná atmosférická vlhkost
vzcluchu a vysoce nadprůměrná vlhkost stěn a že si tyto podmínky v mistě plnění díla:
- vyžádali provedeni změn díla - viceprací, jejichž rozsah arri cenu nelze ke dni uzavření této smiouvy rrrčit ani odhadern,
- že v důsleclku existence těchto podminek nelze vyloučit nemožnost provést dílo v rozsahu dle této smlouvy a že za

nemožnost proveclení díla v rozsahu dle této smlouvy z tohoto důvodu zhotovitel treodpovídá,
- že tyto pocimínky mohou způsobit vznik plísní, poškození a.inebo znehodnocerrí díla nebo jeho části a budou mít dopad

na záruku za provedeni díla, poskytovanou zhotovitelem, když zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody na dile nebo
najeho částech způsobené vysoce nadprůměrnou atmosférickou vlhkostí vzduchu nebo vysoce nadprůměrnou vlhkostí
stěn v mistě plnění díla nebo v příčinrré souvislosti s nimi nebo s kteroukoliv z nich samostatně.

Objednatel timto prohlašuje, že i přes výslovná upozornění zhotovitele, uvedená v tomto bodu výše, trvá na tom, aby
zhotovitel provecll v místě plnění díla (viz bod 5.1.) dílo popsané v bodu 2.1. smlouvy s tím, že objednatel nese všechna
rizika, negativní vlivy, důsledky a dopady, uvedené výše v tomto bodu a zavazuje se, že všechny změny dila - vícepráce,

1ejichž realizace bude nutná z důvodu vysoce nadprůměrné atmosférické vlhkosti vzduchu nebo vysoce nadprůměrné
vlhkosti stěn v místě plrrění díla, odsouhlasí a uhradí zhotoviteli cenu za jejich provedeni nad rámec ceny uvedené
v bodu 3.1. smlouvy" Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud zhotovitel nebude moci provést dílo vrozsahu
předpokládaném touto smlouvou z důvodu vysoce nadprůměnré atmosíěrické vlhkosti vzduchu nebo vysoce
nadprůměrné vlhkosti stěn v místě plnění díla nebo v příčinné souvislosti s nimi nebo s kteroukoliv z nich samostatně,
pakbez zbyečného odkladu poté, co tato změnalskutečnost nastane, uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém
rrově speciíikují dílo v rozsahu, který zhotovitej bude moci provést,

2.3.Práce a dociávky, které nejsou obsaženy vcenové nabídce, budou zhotovitelem oceněnyjako změny díla - vícepráce.
Vícepráce budou zhotovitelern sepsány s uvedenínr jejich rozsahu, ceny a předpokládaného termínu provedeni a terrto
soupis vicepraci brrde předložen objednateli s tím, že je.iich provádění může být zahájeno až po odsouhlaseni soupisu
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vícepraci objednatelem (zástupcem objednatele na stavbě - TDI). Zhotovitel nebude provádět vícepráce před 1ejich
odsouhlasením ob.jednatelem (zástupcem objednatele na stavbě - TDI), avšak je povinen předem na případné vícepráce
objednatele (zástupce objednatele na stavbě - TDI) upozornit. Objednatel (zástupce objednatele na stavbě - TDI).ie
povinen se ke všem vícepracim písemně vyjádřit a toto vyjádření prokazatelně doručit zhotoviteli v každémjednotlivém
případě nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů poté, co se o nich dozvěděl od zhotovitele" Lhůta realizace díla se
automaticky/bez dalšího prodlužule o dobu potřebnou pro přípravu a řádné provedení všech víceprací na díle.

3, Cena díla
3- l Cena díla v rozsahu dle cenové nabídky je smluvními stranami dohodnuta takto:

Cena díla bez DPH: 295.385,_ Kč (slovy: dvěstědevadesátpěttisíctřistaosmdesátpětkorunčeských).
Daň z přidané hodnoty (DPH) bude ťrčtována ahrazena (odvedena) v souladu s právními předpisy CR.

3.2. Případné změny rozsalru díla (vícepráce) navržené zhotovitelem nebo požadované objednatelem oproti rozsahu
uvedenému v cenové nabídce budou zhotovitelem oceněny, po odsouhlasení objednatelem (zástupcem objednatele na
stavbě - TDI) budou zhotovitelem realizovány, promitnuty do ceny díla a objednatelem uhrazeny nad rámec ceny
uvedené v bodu 3. l. srnlouvy. Vícepráce - jednotlivé položky budou tvořeny a oceněny cenami z ceníku/katalogu URS
Praha, a.s. platného v době oceňování vícepraci na díle: vícepráce neuvedené nebo neoceněné v tomto ceníku/katalogu
URS Praha. a.s. budou oceněny cenami obvyklými v místě plnění a čase provádění předmětných víceprací na díle.
V případě změn díla - rrréněprací bude cena díla o nerealizované práce a dodávky na díle (méněpráce) snížena. O každé
případné změně smlouvy (např. změna rozsahu díla, ceny díla termínu dokončení prací na díle a předani díla objednateli,
apod.)jsou smluvní strany vždy povinny uzavřit písemný dodatek ke smlouvě, atobez zb},tečného odkladu poté. co tato

změna nastane.
3.3, Cena dila uvedená v bodu 3.1" smlouvy platí pro rozsah prací a dodávek uvedený v cenové nabídce, obsahuje veškeré

náklady zhotovitele spo,iené s plněním díla ve sjednaném rozsahu, předpokládané změny ceny v závislosti na čase plněni
a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů; obsahem ceny dílajsou práce a dodávky obsažené v cenové nabídce (která
zahrnuje práce a dodávky v rozsahu a v souladu s objednatelem předloženou zadávaci dokumentací na veřejnou zakázku
a která byla zpracována dle objedrratelem předložené zadávaci dokumentace na veřejnou zakázku a objednatelem
předloženého položkového rozpočtu-výkazu výměr), kterájejako rozpočet definována jako závazná, zaručující úplnost
pro rozsah prací adodávek uvedený vcetrové nabídce, Objednatel nepřipouští překročení ceny dílauvedené vbodě 3.1.

smlouvy pro rozsah prací a dodávek uvedený vcenové nabídce, Cena díla uvedená vbodu 3.1, smlouvy může být
měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu díla
(předmětu plnění). Cenu díla uvedenou vbodu 3.1. smlouvy je možné překročit také pokud se změní rozsah díla
v důsledku viceprací na díle.

4. Termíny plnění, dodací podmínky
4,l . Zahájení prací rra díIe: 7 .7 .2015
4.2. Termin ukončeni realizace (dokončení prací na díle a předaní díla objednateli): nejpozdě.ii do osmi týdnů od podpisll

smlouvy
4.3. Odstraněrrí a vl,klizení staveniště: do 3 dnů po dokončení prací na díle a předání díla objednateli (viz bod 4.2.)
4.4. Touto smlouvotl se zhotovitel zavazule provést pro objednatele požadované dílo na své nebezpečí. ve sjednaných

termínech a vsouladu scenovou nabídkou a objednatel se zavazuie dílo převzít azaplatit zhotoviteli cenu zajeho
provedení. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku předání díla objednateli. Vlastnické právo k dílu
přechází na objednatele až úplným zaplacením celé ceny díla zhotoviteli.

4.5. Llrůta rca|izace díla se automatickyibez dalšího prodlužuje v případě objednatelem požadovaných nebo .jím
odsouhlasených víceprací na díle, a to o dobu potřebnou kjejich připravě a řádnému provedeni. Lhůta realizace díla se
dále automaticky/bez dalšího prodlužuje na základě přerušení praci na díle v důsledku:
- překážek. ktele způsobil objednatel. nebo
- překážek způsobených vyšší moci, nebo
- rrevhodných klimatických podmínek (např, nadprůměrná atmosférická vlhkost vzduchu apod.), nebo
- pLodleni objednatele s úhradoujakéhokoliv splatného dluhu nebojeho části vůči zhotoviteli,
a to vždy minimálrrě o dobu trváni předmětných překážek nebo nevhodných klimatických podminek nebo o dobu
prodlení. Každé přerušení prací na díle bude uvedeno v samostatném zápisu, který podepíší oprávnění zástupci obou
smluvních stran. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná, nepředvídatelná výjimečná situace nebo
událost vzrriklá po uzavření této srnlouvy, kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a která brání kter,ékoli z nich v plnění

,iejích povinností. která není způsobena zaviněním, chybou nebo nedbalostí najejí straně nebo na stranějejích dodavatelů,
zástupců nebo zaměstnanců a.je i přes veškerou náležitou péči nepřekonatelná.

5, Místo plnění díla, staveniště
5.1- Misto plnění díla: budova Obecního úřadu Kunějovice.
5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k provádění díla a prosté práv třetích osob samostatným zápisem v den

zahájeni prací na díle (viz bod 4.1.). Objednatel zajisti zhotoviteli po celou dobu provádění díla bezplatně přístup na
staveniště a seznámí zhotovitele s bezpečnostníni opatřeními, které se ffkají provozu na staveništi (v místě plnění díla).
Ob]ednatel přenechá zhotoviteli staveniště bezplatně po celou dobu realizace díía až do odstranění a vyklizení staveniště
zlrotovitelem po dokončení prací na díle a předáni díla objednateli. Předané staveniště musí zhotoviteli umožňovat
okamžité provádění díla dle této smlouvy, jinak má zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy.

5.3. Objednatel zajistí na své náklady zhotoviteli v místě plnění díla připojení na zdroje elektrické energie a vody (popř. i

rlalších médií) včetně je_|ich odběru a sociální zařizeni, to vše po celou dobu realizace díla sjednanou smluvními stranami
až do předání a převzetí dila objednatelem"
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5.4, Objednatel jako stavebník je povinerr na své náklady zajistit veškerá povolení, ohlášeni, vyjádření, stanoviska apod.
přislušných orgánů. úřadů, institucí a dalších subjektů, kterájsou nutná k provádění díla dle této smlouvy a tato předložit
zhotoviteli s vyznačenou dofožkou právní moci (pokud se tato doložka na příslušné listině vyznačuje, jinak bez této

doložky) nejpozději v den zahájeni prací na díle dle této smlouvy - veškerá tato povoleni, ohlášeni, vyjádření, stanoviska
apoti, musi být platná ke dni zahájení praci na díle dle této smlouvy a musí zhotoviteli umožňovat realizaci díla dle této
smlouvy ve sjednaných termínech. Objednatel odpovídá zhotoviteli za splnění každé této povinnosti samostatně.
V příoadě porušení (nesplnění) každé této povinnosti samostatně je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy a

současně se ob.iednatel zayazuie zhotoviteli uhradit veškeré náklady a sankce, které zhotoviteli nesplněním každé této
povinnosti objednatelem vznikly, a to do 5{i dnů od doručení pisemnosti zhotovitele sjejich vyčislením objednateli,

5.5. Zhotovitel přebirá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu praci na díle aza sledování a dodržováni
předpisú o bezpečrrosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel provede potřebná opatřeni. aby zamezil úrazům osob na
stavenršti v souvislosti s prováděním praci na díle.

5.ó. Zhotovitel je povinen po dokončení díla (dokončení prací na díle) uvést prostor staveniště do stavu, v jakém jej od
objednatele píevza|, s přihlédnutim k obvyklému opotřebení.

6. Platební podmínky, fal<turace
ó.l. Fakturace díla bude probihat vpravidelných měsíčních intervalech na základě dílčích daňových dokladů-faktur

vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací a
dodávek na díle za fakturované období odsouhlasených zástupcem objednatele na stavbě - TDI. Konečná faktura bude
zhotoviteiem vystavena při předání díla objednateli,

6.2. Objednatel neposkytuje záIohy "

ó.3. Kažctá platba bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury zhotovitele, která musi mít náležitosti
daňového c]okladu dle zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve zněni pozdějších předpisů. Splatnost každé
í'aktury je stanovena na 30 kalendářnich dnů od data jejího doručení objednateli. Každá faktura je považována za
uhrazenou dnem připsání f'aklurované částky na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Všechny platby budou probíhat
v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

6,.l. V připadě většího rrebo menšího skutečného rozsahu prací a dodávek na díle než _ie uvedeno v cenové nabídce bude
í'akturovaná částka upravena podle skutečně provedených prací a dodávek na díle za fakturované období. Odchylky od
cerrové nabídky brrdou respekŤovány. a to v případě zvýšení i v případě snížení jednotliv"ých položek v cenové nabídce
uvedenj,gh"

6.5 Při nedodržení lhůty splatnosti každé (akékoliv) faktury zhotovitele uhradí objednatel áotoviteli smluvni pokutu ve
výši 0,8% z fakturované částky za každý i zapoéatý kalendářní den prodlení, a to do 7-mi kalendářních dnů od doručení
výzvv zhotovitele k její úhradě objednate|i, Smluvni pokuta se povžuje za uhrazenou dnem připsání příslušné částky
na účet zhotovitele. Pokud bude prodleni objednatele s úhradou jakéhokoliv splatného dluhu nebo jeho části vůči
zhotoviteli delší než 7 kalendářních dnů, pak má zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy.

6.6. V připadě prodlení zhotovitele se zhotovenim dila je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvni pokuty ve
výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH zakaždý zapoéaíý den prodlení.

1 . Píedání a převzetí díla
7.1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemně předávacim protokolem (protokol o předání apíevzetí díla), který

podepiši obě smluvní strany, V předávacím protokolu bude mj, soupis vad a nedodělků, pokudje dílo obsahuje, s oběma
stranami dohodnutým reálným termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dílo s výhradami anebo bez l"ýhrad.

7.2. Obiednatelje povinen poskynout zhotoviteli v rámci přejímacího řízení veškerou potřebnou součinnost.
7.3, V připadě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen pt,ovedenou opravu/odstraněni vad a nedodělků

díla objednateli předat (odstranění předmětných vad a nedodělků díla objednatel zhotoviteli bezodkladně písemně
potvrdí).

8. Záruční podmínky
8. l. Záruka za dílo je stanovena na dobu 60 měsíců. Záručni doba začiná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla

objednatelem, anebo ode dne, kdy objeclnatel měl (byl povinen) dílo převzít a neučinil tak. V průběhu záruční doby
zlrotovitel odpovídá zavady díla, které objednatel zjistil, včas u zhotovitele reklamoval a které zlrotovitel uznaljako vady
záručni.

8.2- Zánlka se nevztahuje na vady díla nebo škody rra díle nebo na jeho částech způsobené vysoce nadprůměrnou
atmosíérickou vlhkostí vzduclru nebo vysoce nadprůměrnou vlhkosti stěn v místě plnění díla nebo v příčinné souvislosti
s nimi nebo s kteroukoliv z nich samostatně, běžným opotřebením, mechanickým nebo jiným poškozením, vyšší mocí,
nedostatečnou obsluhou nebo údržbou či servisem (zejména vzduchotechniky, digestoře, apod.), nebo neodbomým
zásahem objednatele nebo jiné třeti osoby do díla nebo do jakékoliv jeho části v průběhu užívání díla nebo v důsledku
takového zásahu, V případě neodborného zásahu do díla nebo dojakékolivjeho části ze strany objednatele nebo_jiné třetí
osoby končí automatrcky/bez dalšího zánlkana celé dílo. Zárukase dále nevztahuje na spotřebni zboži a materiál.

8.3 Ob,lednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při
náležité pozornosti zjistit měl. Objednatel odpovídá za škody způsobené prodlením se splněním této ohlašovaci
povinnosti. V každé reklamaci musí být vady dila jednoznačně popsány a musí byt objednatelem uveden požadovaný
zpťrsob je_jich odstranění, Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby - reklamace musí být
doručena zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby" V každém sporném případu vždy platí, že reklamace nebyla
uplatněna u zhotovitele řádně a včas.

8.4. Objednatel je povinen v rámci reklamačniho řízení poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména
umožnit zástupci/zástupcům zhotovitele prohlídku místa plnění dila za účelem seznámení se s objednatelem
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ťeklamovanými vadami díla. umožnit pracovníkům zhotovitele nebo jiným zhotovitelem pověřeným osobám přístup do
všech prostor a míst nezbytný pro odstranění objednatelem reklamovaných a zhotovitelem uznaných záručních vad díla a
vytvořit podminky pro jejich odstraněni.

8.5. Zhotovitel je povinen odstranit řádným způsobem reklamované a zhotovitelem uznané záruční vady díla bezplatně
do 30-ti kalendářnich dnů ode dne, kdy nastoupí kjejich odstraňovárrí, pokud tomu nebudou bránit klimatické podmínky,
rrebo technologický, postup jejich odstraňování, nebo vyšší moc, nebo jiná okolnost.

8.6. V případě, že zhotovitel odstraňuje objednatelem reklamované a zhotovitelem uznané záruční vady díla, je povinen
provedenou opravu/odstranění těchto vad objednateli předat (odstranění předmětných vad díla objednatel áotoviteli
bezodkladně písemně potvrdí).

9, Všeobecná ujednání
9.1. Od této smlou.ry- lze odstoupit, pokud dojde kpodstatnému porušení smluvni nebo zákonné povinnosti jednou ze

smluvních síran. Za podstatné porušení smluvni povinnosti se pro účeiy této smlouvy povťuje také prodlení objednatele
s ťthradou_iakéhokoliv splatného dluhu nebojeho části zhotoviteli delší než 7 kalendařnich dnů.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotoviteleje objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené
s realizací díla a veškeré náklady a sankce, které zhotoviteli nesplněnim/porušenim povinnosti objednatelem (pro které
zhotovitel od smlouvy odstupuje) vznikly. a to vše do 7-mi kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele k jejich
írhradě objednateli - toto ustanovení zústáváplatné i v případě odstoupení od této smlouvy, i v případě skončení účinnosti
této smlouvy.

9.3. Smluvní strana, u které nastanou skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to okamžitě oznámit druhé
smluvní straně a vyvolat jednání obou smluvnich stran. Smluvní strany se timto zavazují. že si poskytnou maximální
součinrrost tak. aby byly odstraněny všechny překážky. které brání řádnému plnění předmětu díla (prací na díle) dle této
smlouvy.

9.4, Ob_iednatel má právo kontrolovat prováděni díla.
9.5. Pokud neni vjirrých ustanoveních smlouvy uvedenojinak, jsoujednotlivé smluvní pokuty, náklady, náhrada škody, ušlý

zisk. apod. splatné do 10-ti kalendářtrích dnů ode dne doručeni písemnosti sjejich vyčíslením nebo výzvy kjejich úhradě
povinné smluvní straně.

l0. závěrečná ustanovení
l0. 1. TLrto smlouvu lze měnit r-rebo doplňovat pouze písemným souhlasnýrn ujednáním obou smluvních stran výslovně

nazvaným .,Dodatek" k této smlouvě, očíslovaným podle pořadových čísel a podepsaným oběma smluvními stranami,
Jiné zápisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovažují. K platnosti každého dodatku k této smlouvě je nutná
dolioda obou smluvních stran o celém jeho obsahu.

t0.2. Tato srnlouva je sepsána auzavřena v souladu s právnim řádem ČR, ato dle zákonač.8912012 Sb., občanský zákoník.
Pr,ávní (smluvní) vztah, založený touto smlouvou, se řídí právním řádem ČR. Práva a povinnosti smluvních stran a další
záležitosti, pokud nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí zákonem č.8912012 Sb., občanský zákoník. Smluvní
strany se dohodly, že v případě sporů vzešlých z této smlouvyje projejich řešení rozhodným právem výlučně právo ČR a
je tímto ujednáním za|ožena výlučná pravomoc a výlučná příslušnost soudů CR pro jej ich rozhodování.

l0.3. Pokud jakékoliv ustanovení vyplývající z této smlouvy, avšak netvoříci její podstatnou náležitost, je nebo se stane
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy, a
taková neplatnost nebo nevymahatelnost předmětného ustanovení nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost
všech ostatních ustanovení této srnlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit formou písemného dodatku ktéto smlouvě
toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož
předmět bude v ne.|vyšší možné miře odpovídat předmětu púvodního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv
ustanovení vyplývající z této smlouvy a tvoříci její podstatnou náležitost je nebo se kdykoli stane neplatným nebo
nevvrnahatelným jako celek nebo jelro část, smluvni strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci
nové smiouvy takovým novým, platným a vymahatelným ustanovenim, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře
odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženém v této smlouvě.

10,4. Součástí této smlouvyjakojejí přilohaje cenová nabidka.
10.5- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, zníchžkaždá ze smluvních stran obclrží jeden výisk. Každý výtisk,

podepsanj; oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.
l0^6. Smluvní strany prohlašu.ií, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámily scelým obsahem této smlouvy včetně

všeclr iejich příloh, že celému tonruto obsahu plně porozuměly a s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí, že tato
smlouva vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, že je dostatečně určitá a srozumitelná a nebyla uzavřena
v tísni za nápadně nevýhodnýclr podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu. Na důkaz toho připojují smluvní strany na

v plzni d.. ...,:1!:.'. 6 Zti /{
zhotovitel:

STAVEBNÍMoNTÁŽEspol,
zast. Jiřím Boubínem,
j ednatelem společnosti

tuto listinu své vlastnoruční podpisy.
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