
Smlouva o dílo č. 40/2020
dle ustanovení § 2586 a naši. občanského zákona

Objednatel : Město Bochov
nám.Míru l
36471 Bochov
1C: 00254444 DIČ: CZ00254444
Zast. starostou Miroslavem Egertem
Akce: „ Modernizace Městské knihovny „
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Zhotovitel : Stanislav Jára-OKNO-S,Chebská 204/7 l ,360 06 Karlovy Vary
IČO : 722 43 635, DIČ : CZ 5602 191 276, tel 353 220 614, info@okno-s.cz
Banka : Raiffeisen Bank K,Vary , č.ú. 1902195630/5500 VS: 40/2020, KS:0308
Živnostenský list č,j. ŽÚ/I-75287/2001 e.č.340300-38177-00 OŽÚ K.Vary

Předmět smlouvy: zhotovitel se zavazuje za podmínek níže uvedených dodat a namontovat
dřevěná EURO okna a dveře dle nabídky N20D-036.
Objednatel s provedením souhlasí, změny které budou provedeny po podepsání
smlouvy budou účtovány jako více náklady.

Projekt Moderni/.ace Městské knihovny Bochov bude spoliifínancován z Programu rozvoje venkova
z rozpočtu SZ1F - prostřednictvím MAS Kraj živých vod. V případě, že na akci nebude poskytnuta
podpora,vyhrazuje si objednatel právo případného odstoupeni od smlouvy.
Cena díla : Celková částka položek po slevě

Demontáž a Montáž výrobků vč.likvidace
Parapety vnitřní

185.016,-
21.500,-
7.210,-

213.726I-Celková částka bez DPH

DPI l v režimu přenesené daňové povinnosti.
Daň odvede objednatel.

Doba plnění : Zhotovitel se zavazuje . že montáž uskuteční dle dohody v návaznosti na probíhající
práce.

Objednatel se zavazuje, ze předmětné dílo převezme . což stvrdí svým podpisem na montážním listu.
Platební podmínky,fakturace,záruka:Dohodnutá záloha 0,-Kč bude uhrazena na účet zhotovitele. Potvrzuji svým podpisem, že s výše
uvedenou cenou souhlasím a zavazuji se předmět objednávky převzít, převzetí potvrdit svým
podpisem, popř. uvést závadu. Po dokončení díla objednatel uhradí fakturu do 14 dnů. Do úplného
/.aplacení /.ůstává zboží majetkem firmy Stanislav Jára- OKNO-S.
Poskytiuita záruka 24 měsíců .
Závěrečná ustanovení :Ve všech ostatních otázkách . výslovně neupravených touto smlouvou, se postupuje podle ustanovení
občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží
jedno. Změnu smlouvy l/.e provést pouze písemně. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnenutnost provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat, musí být dohodnuto jejich provedení i
cena. a to v podobě dodatku k této smloiivě. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zaplacení dohodnuté zAlohy.
V Karlových Varech dne: 25.8.2020
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