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Smlouva o dflo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona Č. 513 1991 Sh., obchodní
zákoník ve znění pozdějších předpisu

Smluvní strany:
1.
Město Břeclav
se sídlem nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
K: 00283068
DIČ: CZ 00283068
zastoupené MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou
dále jen „objednatel",
a
2.
Michal Košulič
s místem podnikání Nádražní 87, 691 41 Břeclav
IČ: 75558653
dále jen „zhotovitel",
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení služby - Údržba travní plochy na Židovském hřbitově v
Břeclavi, (dále jen díla).
Specifikace díla:
- Sečení travních ploch v rozsahu 5 sečí do konce vegetačního období
- Údržba ploch v okolí pomníků, včetně ořezu porostu z náhrobků - 4x do konce
vegetačního období
- Výměra udržované travnaté plochy je 3096 m2

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana ŠmTOva
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašiď V-4

Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 22.6.2011 do
31.10.2011
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:
a) První sečení, které zahrnuje: sečení travních ploch, údržbu porostu u náhrobků a
pomníků, likvidaci posečené travní hmoty do 10.7.2011
b) druhé sečení, které zahrnuje: sečení travních ploch a likvidaci posečené travní hmoty
do 8.8.2011
c) třetí sečení, které zahrnuje: sečení travních ploch, údržbu porostu u náhrobků a
pomníků, likvidaci posečené travní hmoty do 2.9.2011
d) čtvrté sečení, které zahrnuje: sečení travních ploch, údržbu porostu u náhrobků a
pomníků, likvidaci posečené travní hmoty do 25.9.2011
e) Páté sečení, které zahrnuje: sečení travních ploch, údržbu porostu u náhrobků a
pomníků, likvidaci posečené travní hmoty do 25.10.2011.
3.

Termíny uvedené v písmenu b a c budou upřesněny v závislosti na předpokládaných
akcích na hřbitově v průběhu měsíce srpna.

Článek III.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:
Kč bez DPH.
Kč DPH
celkem
26.700,- Kč

Článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za provedení díla bude uhrazena po dokončení díla, a to převodem na účet
zhotovitele č.: 670100- 2204037146/ 6210 vedený u mBank CZ.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen
neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli
uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu
Za věcnou a formální správnost odpovídá: ing. Jana Supova C í
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašio \ ?

nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu,
kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne seje zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle či. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet
objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho
účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci
zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.
Záruční doba
1.

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 6-ti
měsíců.

2.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3.

Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese
zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele
v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4.

Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.
Součinnost
1.

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost
v tomto rozsahu:

2.

Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článlcu neovlivní kvalitu
plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na
takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele,
současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.
Platnost smlouvy
Za věcnou a formální správnost odpovídá: lng. Jana Siflrnva'
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ XA
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb.. obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a zeje tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
Míchal Košulič
Nádražní 87
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podpis zástupce zhotovitele

podpis zástupce objednat
V zastoupení
. Jaroslav Parolek

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Supova
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