
SMLOUVA O oli,o
Číslo smlouvy zhotovitele: R192002598 
Číslo smlouvy objednatele:

Podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastupuje:

Obec Jankov
Na Náměstí 14,25703 Jankov
Bc. Jitka Jonsztová - starostka

Osoby zastupující:
ve věcech smluvních: Bc. Jitka Jonsztová - starostka
Ve věcech technických: Bc. Jitka Jonsztová - starostka

Bankovní spojení:
Č.ú.:
IČ:
DIČ:

Česká spořitelna, a.s., Votice
320092389/0800
00231916
CZ00231916

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
Společnost zastupuje:

Elmoz Czech, s.r.o.
Černoleská 2326, 25601 Benešov
Petr Ševid - jednatel společnosti

Provozovna a korespondenční adresa: Dr.E.Beneše 137, 257 51 Bystřice

Osoby zastupující:
ve věcech smluvních: Petr Ševid - jednatel
ve věcech technických: Ing. Jan Tůma - vedoucí výstavby, Vít Burský - technik výstavby

Bankovní spojení:
Č.ú.:
IČ:
DIČ:
Zapsaná:

Komerční banka, a.s., Benešov
472140247/0100
47544929
CZ47544929
v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27106

(dále jen zhotovitel)

kteří uzavírají tuto smlouvu o dílo
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II. Předmět smlouvy, místo plnění

Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení díla:

Jankovská Lhota - Veřejné osvětlení.

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s dokumentací, popisem jednotlivých částí díla,
technickou specifikací a podmínkami pro prováděné dílo, obsahem a ustanoveními této smlouvy a
prohlašuje, že podle těchto podkladů je schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou, bez vad a
nedodělků.

III. Termín plnění

Termín provedení díla: do 14.10.2020.

Realizace díla v daném termínu je však závislá na průběhu a realizaci stavby ČEZ Distribuce a.s.
(Jankovská Lhota - demont. NN, kNN), jejíž termín nejsme schopni ovlivnit.

Řádným dokončením díla se rozumí předání dokončeného díla ve sjednané době bez vad a nedodělků,
bránících užívání díla. Z předávacího řízení bude pořízen "předávací protokol", podepsaný oběma
smluvními stranami.

IV. Cena díla

Za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvně ujednanou cenu díla ve výši:

359 594,- Kč bez DPH

slovy: (Třistapadesátdevěttisícpětsetdevadesátčtyři korun českých bez DPH).

1. Cena díla je specifikována v cenové nabídce ze dne 28.2.2020 a je nedílnou součástí smlouvy.

2. Uvedená cena je bez DPH. Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, je výši daně povinen
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3. Na vícepráce a méněpráce požadované objednatelem mimo sjednaný rozsah díla bude
zhotovitelem předložena nová cenová nabídka. Vícepráce nebo méněpráce musí být před jejich
realizací sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. Podmínky účtování

1. Faktura na úhradu sjednané ceny díla bude vystavena na základě předávacího protokolu dle čI.
II. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. Splatnost faktury se sjednává na 30
kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

2. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanovení § 29 zák.č.
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
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VI. Majetkové sankce

Smluvní strany si ujednávají tyto majetkové sankce:

1. Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury).

VII. Provedení díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, pokud ve sjednaném termínu dle čI. III této smlouvy
předá objednateli dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Důkazem splnění této
povinnosti je oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol. Odmítne-Ii objednatel
bezdůvodně dílo převzít, považuje se dílo za předané okamžikem tohoto odmítnutí.

2. Zhotovitel po dokončení díla předá objednateli veškeré doklady týkajících se prováděného díla.
Tyto doklady jsou přílohou předávacího protokolu díla.

VIII. Součinnost objednatele při provádění díla

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při provádění díla.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a
účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny
zaměstnancům společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále
zpracovatelům, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně
dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

X. Další ujednání

1. Pro odpovědnost za vady díla platí občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb.).

2. Zhotovitel poskytuje záruku na montážní práce v délce trvání 24 měsíců ode dne předání díla.
Záruka na dodaný materiál je dána výrobcem tohoto materiálu a technologického zařízení.
Záruka se nevztahuje na součásti díla, které podléhají běžnému opotřebení (např. zářivky,
výbojky, pojistky, apod.).

3. Záruční lhůta se nevztahuje na vnější mechanický násilný zásah, či neodborné zacházení, na
případný materiál a předměty dodané objednatelem a na škody vzniklé z titulu zásahu třetí strany
a vyšší moci (požár, povodeň, mrazy apod.).

4. V případě zjištění vad v záruční lhůtě je objednatel povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady přesně a podrobně popsány
a musí být uvedeno, jak se projevují.
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5. Ke smluvnímu jednání jsou oprávněni:

a. za objednatele: Bc. Jitka Jonsztová - starostka
b. za zhotovitele: Petr Ševid - jednatel společnosti

6. K technickému jednání jsou oprávněni:

a. za objednatele: Bc. Jitka Jonsztová - starostka 607529271 a Vladimír Sochůrek - člen
rady,602577790

b. za zhotovitele: Ing. Jan Tůma - vedoucí výstavby, 777 268 060, jan.tuma@elmoz-czech.cz
Vít Burský - technik výstavby, 777 470 029, vit.bursky@elmoz-czech.cz

XI. Závěrečná ujednání

1. Případné změny této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě a to
pod sankcí neplatnosti jiného než písemného ujednání.

2. Není-Ii v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení smlouvy.

4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy obě smluvní strany připojují své podpisy.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Cenová nabídka ze dne 28.2.2020

V Jankově dne 16.3.2020 V Benešově dne 16.3.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Jitka Jonsztcvá

Jonsztová ~::~U8~32~~~:~~:16

Digitally signed by Petr ~evid

P t sv • d ON: cn=Petr Ševid, c=CZ. o=Elmoz
Czech, e.r.c.,00=20,e r eVI email:petr.sevid@elmoz-czech.cz
Data: 2020.03.1711:03:19 +01'00'

Jitka

Bc. Jitka Jonsztová
starostka

Petr Ševid
jednatel společnosti
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