Smlouva o dílo č.366
vzavŤená podle ust. § 536 a násl. zákona
a v souladu s ust, zák.

č. 5l3l1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znéni
č. I99lI994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
I.

Smluvní strany
Zhotovite1

podnikající pod obchodním jménem

GOLEM F-M

s.r.o.
43 Staříčč.520
tel/fax 558 433 555, mobiiní 603 512 433"
e-mail : jgql,e.n_(1"li go]*nr.ž
wmw.jgolem. cz
bankovní spojení: Raiffei.senbank Frýdek-Místek, č.ú.1 0 1 5024368/5 500
ICO : 25899325 DIC CZ25899325
Pracovník oprávněný jednat ve věcech smlouvy : Ing. Jan Golembiovský - jednatel
Pracovníci oprávnění jednat ve věcech rcalizace díia : Ing. Golembiovský,
na stranč jedné ( dále.jen zhotovitel )
se sídlem : 739

a

Objednatel

obec staříč
Chlebovická2}l, 739 43 Staříč
tel. 558 660 260
kterou zastupuje starostka obce paní Zdeřka Šebestová

lČoslaqs;

Pracovník oprávněnýjednat ve věcech realizace díIa Zbyněk Prokop

n.
předmět smlouv_v
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést,,Opravu stávajícíkanalizace v prostoru hřiště".

Termíny plnění

staveniště
3.2.Prácebudou zahájeny
3,3. Práce budou ukončeny do
3. l .

Termín předání

17.7

.2a12

18.].2012
15.8.2012

/

-2-

cena za zhotovení díla
4.

1

.

Cena je vypočtena v cenové úrovni 2012lI za použiti Seznamu směrných
orientačních cen stavebních prací vydaných URS Bmo a kalkulovaných položek firmy.

Základni

DPH20

ro

631.594,00 Kč

zpočtovénákl ady

126.318.80

%

Kč

757.912,80 Kč

Celkem:
4.2.Úhrada za dílo bude provedena takto

:

Podkladem pro zaplacení díla bude daňový doklad (faktura). Fakturace bude probíhat
měsíčněa součástífaktury musí blt vzájemně odsouhlasený zjišťovacíprotokol včetně
soupisu provedených prací.

Konečná faktura bude proplacena do 14 kalendářních dní po předání díla objednateli,
Zakázkapodléhá režimu přenesené daňové povinnosti, proto DPH nebude fakturováno.

Dalšíujednání
5 .1.

Nedílnou součástísmlouvy j e položkový rozpočet stanovuj ícírozsah dÍla

5,2. Zhoíovitel povede o průběhu prací stavební deník.
5,3" objednatel díla přidělí zhotoviteli prostor pro zaŤizení staveniště

a

zajisti skládkovné

výkopku.
5.4. Objedrratel zďlistí povolení ke vstupu na pozemky.
6.5. Zhotovitel předá při předání stavby do uživání prohlášení o shodě použitých materiált'l z
zákr es skutečnéhoprovedení.

Staříč.dne 17. 7 .2012
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