
1. Smluvní strany:

Smlouva o dílo Č. 76/20 13

~ĺk ĺ3

Objednatel: Obec Psáry
Pražská 137

iČ: 00241580
DIC:

252 44 Psáry
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel.: 241 940454
Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel.: 602754834

Zhotovitel: Stavební sdružení M&V&M
Martin mašek
Kamenný Přívoz 207
252 82 Jílové ii Prahy

iČ: 12559113
DIČ:CZ5901240279

Zastoupení: Martinem Maškem Tel.: 602 320 807

Zapsán: v ŽR Okresním živnostenským úřadem Praha-západ, ev. Č. 321000-24444-00

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na
své náklady pro objednatele stavbu a to:

„ Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry“

3. Cena:

Cena je stanovena na základě předložené nabídky výkazu výměr od zhotovitele, který byl
vybrán ve výběrovém řízení objednatele a činí :

504.419,- Kč (slovy: pět set čtyři tisíc čtyři sta devatenáct korun českých)

Celková cena vč. DPH činí 610.347,- Kč (slovy: šest set deset tisíc tři sta čtyřicet sedm korun
českých). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.



4. Lhůty plnění:

Termín: převzetí staveniště v týdnú od 2. 9. 2013 do 6. 9. 2013
zahájení prací od 2. 9. 2013 . - dokončení prací do 31. 10. .2013.

5. Předávání díla

V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu uvedeném v článku 4
této smlouvy je objednatel oprávhěn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pókutu ve výši 0,1%
z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, kromě případů, kdy toto prodlení bylo
způsobeno vyšší mocí nebo kdy se objednatel s dodavatelem na prodlouženi lhůty k předáni
předmětu díla písemně dohodli neboi z.důvodů uvedených v této smlouvě nebo v jejích
dodatcích. .

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.
Zhotovitel předloží objednateli předávací protokol y den ukončení prací na stavbě. Objednatel
nebo jeho pověřený stavbyvedoucí provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto
skutečností potvrdf objednatel předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v
okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku
6,bodB. .

6. Fakturování:

Zhotovitel nepožaduje zálohu. . . .

Zhotovitel může fakturovat vždy po dokončeni jednotlivých staveb uvedených jod písm.a) a
b)čL3. .

V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je stanovena
na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání
fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opožděni platby je objednatel povinen
ubradit zhotoviteli penále z prodleni 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu
objednané služby.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předáni díla.

8. Zvláštiií ujednání .

Na stavbu bude zajištěn stavební dozor, který bude provádět kontroly dle potřeby.

9. Závěrečná ustanovení .

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Obchodního zákoníku. .

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami. .



Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v
tísni nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. ď€& *
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o jjwiú stranách, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

V Psárech dne 21. 8.2013

Objednatel
Milan Vácha, starosta

Obec Psáry

V.Ll‘1!...dne 2013

Zho vitel
Martin Mašek
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STAVÉBNÍ SDRUŽENI
M &V &M

MARTIN MAŠEK
252 82 Kamenný Přívoz 207

TeI.IFax .420274817399. Mob.: +420 602 320 807
DIČ 060 - 5901240279

Schváleno usnesenim ? 4~ Y
Obce Psáni č. ..4M‘
zedne ‚jltť
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