MUBO/2154/2020

SMLOUVA O DÍLO

Ventop s.r.o.

a

Město Bochov

NÍŽE UVEDENÉHO DNE UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

1.

Ventop s.r.o., IČO: 03565254, DIČ: CZ03565254 se sídlem Vančurova 945/30, Stará Role,
360 17 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 30400, zastoupena Ondřejem Holubem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Bochov, IČO: 00254444, DIČ: CZ 00254444, Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov, zastoupeno
Miroslavem Egertem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

TUTO

S M L O U V U O D Í L O:

1.

Předmět smlouvy

1.1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající
v dodávce a montáži klimatizačních jednotek a to tak, jak je blíže specifikováno v Příloze
č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“). Příloha č. 1 (Cenová nabídka č. 802020KL) obsahující
podrobnou specifikaci Díla tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2.

Objednatel se zavazuje převzít Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou.

2.

Způsob provádění Díla

2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této
Smlouvy a v době plnění sjednané touto smlouvou.

2.2.

Dílo bude provedeno v zubní ordinaci umístěné ve 2.NP objektu Bochov č.p. 3.
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3.

Cena za Dílo

3.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v celkové výši 299.420,- Kč (slovy:
Dvěstědevadesátdevěttisícčtyřistadvacetkorunčeských) bez daně z přidané hodnoty
(DPH) (dále jen „Cena“).

3.2.

Kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně.

3.3.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu v termínu splatnosti uvedeném
v daňovém dokladu (faktuře) Zhotovitele.

3.4.

Veškeré změny a vícepráce, které nejsou zahrnuty v cenové nabídce č. 802020KL, budou
řešeny samostatnou nabídkou.

4.

Doba plnění

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou se zahájením prací na
staveništi do 3 týdnů od podpisu smlouvy a ukončením finálních montáží spolu
s připraveností hlavní stavby do 30.6.2021. (dále jen „Doba plnění“).

5.

Povinnosti Zhotovitele

5.1.

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto smlouvou.

6.

Povinnosti Objednatele

6.1.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu.

7.

Záruka a oznámení vad

7.1.

Zhotovitel poskytuje záruku za Dílo pod dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout od
dne předání a převzetí Díla.

7.2.

Objednatel je povinen oznámit vadu Díla Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu
poté, co ji zjistil anebo mohl zjistit při dostatečné péči.

8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Tato smlouva včetně svých příloh představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami.
Změny a doplňky této smlouvy vyžadují ke své platnosti výlučně písemnou formu
s podpisy obou Smluvních stran s výjimkou změn kontaktních údajů.

8.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž po jednom
(1) obdrží každá ze Smluvních stran.

8.3.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly,
jejímu obsahu porozuměly, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli,
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a že při uzavírání této smlouvy jednaly a jednají poctivě, což stvrzují svými podpisy na této
listině.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 802020KL

V Bochově dne 1.7.2020

Zhotovitel

:

Objednatel:

..................................................................

........................................................................

Ventop s.r.o.
Ondřej Holub, jednatel

Město Bochov
Miroslav Egert, starosta
RM 25.5.2020
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