Č.j.: MUBO/2730/2021

Smlouva o dílo
(dle ustanovení § 631 a následně občanského zákoníku)
Město Bochov,
se sídlem Náměstí Míru 1, Bochov 364 71,
IČO: 00254444, DIČ: CZ00254444,
zastoupené starostou města Miroslavem Egertem
dále jen „objednavatel“
a
Služby města Bochov, s.r.o.,
se sídlem Náměstí Míru 1, Bochov 364 71
IČO: 29069041, DIČ: CZ29069041,
zastoupené jednateli Miroslavem Egertem a Václavem Veverkou
dále jen „zhotovitel“
uzavírají tuto smlouvu o dílo:
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je likvidace invazní rostliny netýkavky na poz.p.č. 3599/11 a poz.p.č. 3692
v k.ú. Bochov ve vlastnictví města Bochov (dle přiložené mapy se zákresem) v souladu
s přiloženou Metodikou likvidace invazních rostlin.
II.
Cena a způsob placení
Celková cena díla činí 7.885,- Kč (včetně DPH ).
Cenu díla 7.885,- Kč zaplatí objednavatel zhotoviteli po řádném předání zhotoveného díla do
20.10.2020 při dodržení termínu zhotovení díla.
III.
Termín provedení a předání
Dílo bude zhotoveno do 30. 9. 2020. K předání a převzetí díla dojde do deseti dnů od zhotovení
díla.
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.

V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve
výši 200,- Kč za každý den prodlení.
IV. Další smluvní ujednání
1) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
2) Zhotovitel se zavazuje informovat objednavatele o průběhu jednotlivých etap provedených
prací, po ukončení každé etapy poskytne objednavateli fotodokumentaci o průběhu
prováděných prací.
V. Prohlášení stran
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.

V Bochově dne 25.8.2021

…………………………
objednavatel
(schváleno radou města dne 24.8.2021)

…………..……………………………………
zhotovitel

