
Smlouva o dílo
(podle občanského zákoníku)

Město Bochov, Nám. Míru l, 364 71 Bochov
1C: 00254444
(dále jen objednatel)

a

Spejchal Václav Truhlárna, se sídlem Pražská 253, 364 71 Bochov
1C: 13870521
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení a montáž nábytku do prostoru ordinace praktického lékaře v Bochově, Náměstí
Míru 3 (dále jen „dílo") Podrobný rozpis nábytku je součástí cenové nabídky.

II. Cena a způsob placení

Celková cena s DPH 236 400,- Kč

Objednatel po podepsání smlouvy zaplatí zálohu ve výši 136 400,- Kč. Zbývající část ceny díla (100 000,- Kč)
zaplatí do 14 dnů po domčení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného
díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli 0,05 % za každý den prodlení.

III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno do 30.9.2022. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. Pokud budou v době předání na díle
viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Když objednatel v průběhu záruční doby
objeví na díle závažné vady narušující vzhled či technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně zašle
zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

V. Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupí
objednatel, uhradí vzniklé náklady. V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu
za provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy.

VI. Prohlášení stran

Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel. Obě strany
prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz
toho připojují své podpisy.
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