
čj.:MUBO/3461/2021

SMLOUVA O DÍLO č. 002/MAJ/Z/2021

Objednatel: Město Bochov, zastoupené starostou Miroslavem Egertem
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
č.ú. 2221-341/0100
IČO: 00254 444

Zhotovitel: Farma Udrč, s. r. o.
Libušina 527/3 6,"" ' " •
Bankovní spojen
IČO: 08688168,

Název akce: ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Předmět díla: Odstraňování sněhu z místních komunikací v obcích Udrč, Polom, Těšetice, Herstošice,
Hvězda. Komunikace musí být průjezdná, se zvláštním zřetelem na jízdní řády autobusů a
plánu svozu komunálního odpadu.

Doba plnění: l. 11. 2021 - 31.3. 2022

Určená trasa: Udrč - okolo panelových domů, před prodejnou, cesta k vodojemu, okolo hasič, zbrojnice
Polom -jen místní komunikace v obci
Těšetice - místní komunikace v obci, okolo rybníka + náves
Herstošice - místní komunikace v obci
Hvězda - od státní silnice do vesnice, komunikace ve vesnici

Podmínky plnění: Práce budou prováděny pouze na výše jmenovaných komunikacích. Zhotovitel nese
veškeré škody, které mohou vzniknout při provádění této práce. O provedené práci budou
vedeny denní záznamy, které budou předány při měsíčním zúčtování.

Fakutrace: Měsíčně se splatností l měsíc.

Cena díla: Cena je stanovena dohodou a činí 770,- Kč bez DPH /hod.

Platební podmínky: Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Dodavatel je povinen přiložit k faktuře
řádně vyplněné a oběma stranami podepsané doklady o provozu vozidla.

Smluvní pokuty: V případě nedodržení rozsahu sjednané práce a možných sankcí nese důsledky zhotovitel,
včetně náhrady škody. V případě pozdní úhrady vystavené faktury se postupuje podle
občanského zákoníku.

Závěrečné ujednání: Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po l výtisku.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami výše
uvedenými. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodů, a to i před
uplynutím sjednané doby trvání smluvního vztahu s tím, že smluvní vztah zaniká uplynutím
výpovědní lhůty, v délce trvání l měsíc, která počne běžet dnem doručení výpovědi
zhotoviteli.
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