Smlouva o dílo
Č: IV-12-4007976
Č. objednávky: 4100166753
uzavřená podle uzavřená podle §536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen
„obchodní zákoník“)
mezi smluvními stranami
Zhotovitel
Obchodní jméno:
MONEST spol.s r.o.
Sídlo - Adresa:
Na Moráni 5400, post box 27, 403 02 Chomutov
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4453
Zastoupený:
Zdeňkem Košanem, jednatelem společnosti
IČ:
48265756
DIČ:
CZ48265756
Bankovní spojení:
Komerční banka Chomutov,
č.ú.: 22104441/0100
Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy
- technicky:
Bc.Roman Šírer
- finančně:
Zdeněk Košan
(dále jen „zhotovitel“)
a
Objednatel
Obchodní jméno:
Sídlo - Adresa:
Zapsaný:

OBEC Kalek
Kalek, 431 32 Kalek

IČ:
00561921
DIČ:
CZ00261921
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu/kód banky:
94-1311441/0710
Zastoupený:
Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy

- technicky:
- finančně:

Jan Vítek
Tomáš Nedvěd

(dále jen objednatel)

1.Předmět a rozsah díla
Předmětem této smlouvy je realizace výstavby nového veřejného osvětlení v obci Kalek

2.Podmínky provedení díla
3.Čas plnění, záruka za jakost a odpovědnost za vady
3.1. Termín zahájení stavby :
dnem podpisu smlouvy
3.2. Termín dokončení stavby :
30. listopadu 2021
Odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za vady díla se řídí ustanoveními § 560 a násl. Obchodního zákoníku.
Smluvní strany si současně sjednávají v souladu s ustanovením § 563 obchodního zákoníku záruku za jakost díla. Záruční
doba za jakost se sjednává na dobu 48 měsíců od data předání díla objednateli.

4.Cena za dílo a financování díla
4.1. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. 1 ve výši: 530 000,00
byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:
4.2. K uvedené ceně bude uplatněna DPH ve výši dle zákona č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4.3. Závazný rozpočet tvoří přílohu a je nedílnou součástí smlouvy.
4.4. Bude uplatněna etapová fakturace dle dokončených Stavebních objektů a Provozních souborů
4.5. Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu díla podepsaného zástupci obou smluvních stran.
4.6. Splatnost faktury je do 14 dní od vystavení. V textu faktur bude uvedeno číslo smlouvy, název díla a jméno kontaktní
osoby objednatele Jan Vítek.
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5.Další ujednání
Osobami za koordinaci stavby s právem zápisu do stavebního deníku byly určeny:

Za zhotovitele:
Za objednatele:

Jméno
Bc.Roman Šírer
Jan Vítek

Telefon
724 929 726
777 729 351

E-mail
sirer@monest.cz
mistostarosta@obeckalek.cz

6.Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována
pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich
neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Fyzické osoby, které smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny
k platnému uzavření smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají
dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují své podpisy.
Zhotovitel potvrzuje, že tyto dokumenty jsou mu známé a k jejich dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále
zavazuje seznámit s těmito dokumenty své zaměstnance a osoby, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla do
areálu objednatele nebo na staveniště.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

V Kalku dne:
Za objednatele

..........................................
Tomáš Nedvěd
starosta obce

V Chomutově dne: ………………..
Za zhotovitele

..........................................
Zdeněk Košan
jednatel společnosti
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