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KONCEPT

SMLOUVA O DÍLO
číslo 010/2012

podle § 536 a dalších Obchodního zákoníku

1.Objednatel:
Obchodní název, adresa:           Obec Prackovice nad Labem 
 411 33 Prackovice nad Labem č.p.54
Zplnomocněný zástupce: Mgr.Andrea Svobodová Křešová, starostka obce
Bankovní spojení:                     
IČO:     00264229

     
2.Zhotovitel:
Obchodní název, adresa:  EMSTAV s. r. o.

     Na Popluží 821/11
     400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný:                                   Krajský obchodní soud v Ústí nad Labem,
                                                  oddíl  C, vložka 10879           
Zplnomocněný zástupce:  Ing. Jaroslav Vojíř, jednatel společnosti
Bankovní spojení:   ČS Ústí nad Labem. č.ú.: 882337309/0800
IČO:     25004620
DIČ:     CZ250046 20

3.Předmět plnění:
Předmětem plnění této smlouvy je vypracování a předání  projektové 
dokumentace a zajištění pravomocného stavebního povolení ( včetně zajištění 
inženýrských činností) stavby

„Komunikace k 6 stavebním parcelám v lokalitě Nad Rybníčkem“ 

4.Lhůty:
Termín zahájení:  
Termín dokončení:  
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5.Cena za dílo:
Cena za dílo je uzavřena podle Zákona č. 526/90 Sb. Cena byla stanovena na 
základě dohody jako smluvní ve výši 56.000,- Kč.
K ceně se připočítá DPH ve výši 20% - 11.200,- Kč (platí pro rok 2012)
Cena celkem                       67.200,- Kč     

V případě předání polohopisu a výškopisu fy Klener bude základní cena snížena 
o 7.000,-Kč

6.Dodací podmínky:
Dílo bude provedeno podle ČSN a platných technologických předpisů. 
Projektová dokumentace bude odevzdána v 6 vyhotoveních. 

7.Platební podmínky:
Objednavatel uhradí zhotoviteli zálohovou fakturu s lhůtou splatnosti min. 14 
dní  ve výši 80 % ceny po předání projektové dokumentace pro stavební 
povolení.  Konečnou fakturu Kč uhradí objednavatel dle faktury s minimální 
lhůtou splatnosti 14 dnů po předání stavebního povolení včetně nabytí právní 
moci. 

8. Zastupování smluvních stran:
Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků, vyplývajících  z této smlouvy:
a) po stránce smluvní a ekonomické:

za objednavatele:  Mgr.Andrea Svobodová Křešová
za zhotovitele:  Ing. Jaroslav Vojíř

b) po stránce technické:
za objednavatele. Mgr.Andrea Svobodová Křešová 
za zhotovitele Ing. Jaroslav Vojíř

9. Sankce:
Sankce se sjednávají takto:
V případě nedodržení termínu dokončení díla této smlouvy ze strany zhotovitele 
je sjednána smluvní pokuta ve výši 15 % z celkové ceny díla vč. DPH.
Za nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel objednateli účtovat  
úroky ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
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10. Zvláštní ujednání:
Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit při porušení podstatné 
náležitosti této smlouvy. Za podstatnou náležitost se prohlašují všechny body 
této smlouvy.

11. Převod vlastnického práva k dílu
Vlastnictví ke zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze 
zhotovitele na objednavatele předáním díla.

12. Závěrečná ustanovení:
 Změny této smlouvy lze provádět písemně za souhlasu obou smluvních stran. 
 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.
 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každý účastník obdrží 1 vyhotovení.

V Prackovicích nad Labem, dne                         V Ústí nad Labem, dne

……………………......................                               …………………………………
Mgr.Andrea Svobodová Křešová   ing. Jaroslav Vojíř


