
SMLouvA o níro

jméno, příj mení/název : Obec Kunějovice
zastoupená starostou Jiřím Lówym
IC: 00573086, DIC: CZ 00573086
sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice
(dále jen jako.,Objednatel" na straně jedné)

a

jméno, pří|mení/název: E - Bau, s. r. o., Jiří Háva
IČ : 29 1 5 6238 lDIČ : CZ 29 1 5 6238
sídlo: Terezie Brzkové 1037l27.318 00 Plzeň
zasílací adresa: Příšov 96,330 11 Třemošná u Plzně
(dále jen jako .,Zhotovitel" na straně druhé)

uzavirají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákonač.8912012 Sb., občanský
zákoník. ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen,,Smlouva")
I.

Předmět Smlouly

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek
níže uvedených dílo:
1) Provedení terénních úprav na pozemkrr p. č. s{lltl - pfacovní operace shrnutí ornice, výkop,
provedení plochy ze štěrkodrti včetně hutnění tL.25 cm (příloha č. 1. ve které je dílo definováno -
Objednávkový list-č. 09129-08l20 1 9. dále jen .,Dílo");
2) Zhotovení zpevněné plochy ze zámkové dlažby na poz. p. č. 541/11 - obrubník tl. 10 cm, dodávka +

moníáž, zámková dlažby tl. 8 cm včetně podsypu 4 cm. dodávka * montéň (příloha č. 2 * objednávkový
list č. 10/29-08l20I9, dále jen ,,Dílo)"
a objednatel se zavazuje Dílo píevzit a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v č1. II této
Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:
1) Provedení terénních úprav na pozemku p. č. 541ln - Kč 49 731,00 včetně DPH (slovy
čtyřicetděvěttisícsedmsettřicetjednakorun) dle nabídkového listu ze dne 20. 8. 2019, DP 11/20-08l20I9;
2) Zhotovení zpevněné plochy ze zámkové ďlažby na poz. p. ě, 541lll - Kč 89 540,00 včetně DPH
(slovy osmdesátdevěttisícpětsetčtyřicet horun) dle nabídkového listu ze dne 22. 8.2019,DP 12122-0812019
a bude uhrazenana účet Zhotovitele č.250769808/0300 Čson při předání a převzetí Díla.



lII.
Termín zhotovení díla

Smiuvní strany se dohodly. že Dílo br-rde Zlrotovitelem provedeno v termíIlu nejpozději do 15. 10. 201C).

IV.
Předání a převzetí Díla

K předárrí a převzetí Díla doide do dvor.r dnů od .ielro zhotovení. nejpozději r,šak bude dílo zhotoveno
i předáno v termínu uvedetlÝm v čl. III 1éto snrlouv1,,.

O předání a pŤcvzetí Díla bude Smlu,n,ními stranami r,,1,1rotoven předávací protoliol.

v:
Odpovědnost za vad1.

Zhotovitel posk1,,trre na Dílo zárrlku po dobu.l8 rněsícúr od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahu.ie
na vady díla. které budou způsobeny vadami materiálu. kterí předal zhotor jteli podle čl. lil této Smlotrvv
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vac] a nedodělkťr.

Smitrvní stranv se dále dohodl1. že budou-li v dobč předání na Díle viditelné vady či neclodělk.,,-. k přeclání
a přel,zetí Díla clojde až po jejich odstrar,ění. O této skutečnosti br"rde Snrluvními stranami sepsán ,z,á:z,narn.

Náklad"v na odstranění vad nese Zhotol,itei.

Vl.
zál,ěrečná ustanovení

Tato Snrlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeiího podpisu oběma Smlr"rvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy,z ní vyplýva.jící se řídí právním řádem České repr-rbliky, zejména příslušnými
ustanovenímlzák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákorrík. ve znění pozdě.jšíclr předpisů.

smlouva byla v1,lrotovena ve dvou stejnopiseclr" znichž každá smlr"rvní strana obdrží po.iednort
vyhotovení,

Smluvní strany níže svýrn podpisem stvrzují. že si Snrlouvu před.|e.iím podpisem přečetl"v. s.ie.|ím obsahem
souhlasí. a tato je sepsána podle.iejich pravé a skutečné vtile" srozumitelně a určitě. nikoli v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kunějovicích dne 29.8.2.019

......:..,.,....

V Příšor,ě dne 29. 8.2019
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