
Smlouva o dílo

MČ Praha - Dáblice, se sídlem Květnová 553,182 02 Praha 8, IČ 002 31 266, statutární zástupce Ing.

Miloš Růžička starosta, osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Mgr.

Ing. Martin Tumpach, zástupce starosty

bankovní spojení: První městská banka, číslo účtu: 501855998/6000

dále jako „objednatel“ na straně jedné

a

lmramovská — vegetační úpravy spol. s r.o., se sídlem Praha 9 — Vinoř, 190 17. Mladoboleslavská 489.

IČ 27151514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

100182, jednajici jednatelkou Markétou Imramovskou. bankovní spojení:Raiffeisenbank a.s., číslo

účtu: 1585788001/5500

dale jako „zhotovítel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. ohéal‘skv zakonik, v platném zněm

|.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel je investorem stavby označené jako „Vegetační Upravy ZŠ Dablice".

2. Zhotovitel je obchodní firmou, jejiž předmětem podnikaní je poskytování sluzeb pro zemědělství a

zahradnictví.

II.

Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly. že zhotovitel pro objednatele provede zhotovení sadových uprav na výše

uvedené stavbě, a to jemne terénní úpravy a založení trávníku, výsadbu. ostatní prace. dodavku

rostlinného materiálu a vybudování vegetačního souvrství 'ta konst'ukcr když přesný rozsah prací je

uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

2. Předmětne' pra'ce bud0u prOvedeny na pozemku parc. č. 301, 30/3, 37/1, 37/2, 40, 41/1 a 42 vše v

k.ú. Dáblice, obec Praha, a to v souladu se zadávací dokumentaci poskytnutou zhotovitelem.

IIl.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za celý predmet plnění uh'adí objednatel zhotowteli částku

1 225 396,90,-KC (častka bez DPH) + 257 333.34,—KC (21% DPHi. celkem 1 482 730,20,—Kč (částka

3 21% DPH).

2. Celková cena díla je garantována zhotovitelem íaKO cena pevná a jsou v ní zahrnuty veškeré

náklady zhotovitele na řádně dokončení díla a realizaci veškerých Činnosti dle této sml0uvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel započne prace na díle dne 29.5.2017

2. Doba dokončení díla je do dne 15.12.2017



V.

Fakturace

l. Smluvni st'any se do“odly. že zhotovitel Je ozi'avne'l vystavovat TTlěSlČ"“l faklurace na základě

soupisu ;;i'ovede'lycn praci se solatnostl 3O dilu od dO'učeni.

2. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušného zákona. V pripade ze faktura nebude

obsahoval veškeré ra'ležitostl, ie objednatel oprávněn ji s vytknutím vady zhotoviteli vrátit a uhradit

ce'lu dila až :‘a zaklade nove Čl opraveno faktury která bude bez vad. a to v nove 'nutě solatnosti.

VI.

Záruční doba

1_ znotowtel poswmje obiednateli zaruku "a grovedewe dodávky a ora'ce v delce 24 'něsicu, když tato

za'uka se vztanuie l na rostlinný ”material.

VII.

Závěrečné ustanovení

1. Objednarel (; LÍVJLOVlle| shodne u'olila5uli„ ;e veskere oravri vztahy, které L)|y'“ou ; této smlouvy, se

řídi česky“ ;;rav'ifn“ řádem a to zeizrena ouóanskym zákoníkem

2. Dále oroslasulr ze smlouva neni uzavrena za napadne nevýhodný/c“ podminek což stvrzují svým

podslsv

3. Smlouva Je vyml „ena v dvou stelrooisech ; mmz náleži objednateli jedno vynorcveni a zhotowteli

jedno vy‘u‘tuve *
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