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SMLOUVA O D!LO
uzavřená dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č' 8912012 Sb., občanského zákonÍku mezi

Zhotovitel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Písecká 283
386 01 Strakonice

zapsán v oR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vloŽka 1997

tČo: 47239 034
DlČ: cz472 39 034
BankovnÍspojení: KB pob. Strakonice' Č. ÚČtu: 9708291/0'100

odpovědný zástupce: lng. Vladimír Vlček, jednatel spoleČnosti
Zmocněnec pro jednánÍ technické: Petr Chromý, stavbyvedoucÍ

Telefon: 602 452186

a

obiednatel: obec Štěchovice
Stěchovice 64
387 16 Volenice

lČo: 00667862, neplátce DPH
BankovnÍ spojení: 2382529110í00 KB Strakonice

odpovědný zástupce: Miroslav Mráz, starosta obce
Telefon: 602 235 383

1) PŘEDMĚT SMLoUVY

,,Šftchovice - veře'-' osvětlení"

Předmětem smlouvy je realizace stavby podle projektové dokumentace zpracované společnostÍ

ELEKTRO|NVEST Strakonice S.r'o. V obci Štěchovice. Jedná se náhradu veřejného osvětlení a

místnÍho rozhlasu z venkovního vedenÍna kabelové. DemontáŽ původních svítidela vedeníVo'

Zemní práce mimo trasu E.oN, řízený podvrt potoka, pokládka kabelu CYKY 3x4mm2 pro MR a

AYKY 4x16mm2 pro Vo' osazení 30 ks nových osvětlovacích stoŽárků s výloŽníkem a LED svítidly

GUlDA. Soupis materíálu a pracíje ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

Po dokončení bude vyhotoveno geodetického zaměření a zpráva o výchozí revizi el.zařízení'

Předmětem smlouvy není legislativní ukončení - kolaudace.
Stavba bude dále prováděna v souladu s přÍslušnými rozhodnutími příslušného stavebního úřadu.

2)CENA DíLA

Dle odsouhlasené nabídky se cena díla sjednává ve výŠi:

Cena díla bez DPH 1,311 122,

DPHv% 275.336,-

Celková cena včetně DPH 1.586.458,-

(slovy: jedenmiliónpětsetosmdesátšesttisÍcčtyřistapadesátosm korun českých) vč. DPH
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Sjednaná cena vychází ze soupisu materiá'u apraciobsaŽených ve výkazu výměr' který tvoří

pří'ohu této smlouvy. Zhotovitel prohlas,Jji zJ p'o'"dl konirolu výkazu výměr a správnost

bodpisem této smlouvy potvrzuJe'. 
' -

Výše uvedená sj ednaná i..ru 1 " 
r..1 výše přípus tná a ne|zej i překročit'

Vpřípaděprodleníobjednavatel:.:.Y.[3do'fakturyzaplatíobjednavatelzhotovitelizakaŽdý

;:íB::ťI3o*#il}n:f*l'6;'x'3f.'r:,32'.3'fi,^qy-,+-tčatý 
den prodlení ÚČtována

objednavater"''3'růini'óoi"t" "" 
vysi ó'iv" z ceny díla vč' DPH'

3) ZÁRUKA NA JAKosT D|LA

NamontáŽnÍpráceadodanýmateriáljeposkytnuta
záručnÍ lhůta 24. měsíců'

4) PoDMíNKA PRoVEDEN| DiLA

zástupce firmy Elektroinvest Strakonice s'r'o''

/e> tO
Ve Strakonicich
Zhotovitel:

razítko:
podPis:

:383 321 225

.ú, !t./.l,w

Technický dozor stavby bude provádě-tpan Vlastimil Král'

která vypracou"r" pr.oňr'iJuóu Joxu'"ntaci uvedené stavby'

5) ČAs PLNĚN| SMLoUVY

termÍn zahájení" květen 2020

termín ukončení: do 30'í't'2020

,),ffij9.!P,?.].b:deobjednatelemuhrazenazálohováfakturavevýši655.ooo,-Kě

slovy: šestsetp"j''áújitisíc korun českých + DPH'

PopředánÍdokončenéstavbybudezhotovitelemvystavenakonečnáfakturasesplatnosti30dnů.
Zhotovitelje povinen vyzvat objed1atele.^\#;;;iiáír.'ár"ipon 3 ilňil;' o pi"oaní díla bude sepsán

ffi[1l1L'lliď;5*##J'?ťjťil"",tTJ.ťnxT:.;,t!ii""i:1?[! 
V"d:^:'::,rozumízejména

ooórrytxy v kvalitě, ,";š;i, 
-"'pár"'"tr".n jř" št"."uóňí"'., ,"oa"niň, iouto smlouvou a obecně závaznými

technickými a pravntmi předpisy 
" 

nor."'T.''Ň"ňéik;Á ." p"* ro'uŇ)á1*"nu absence dokončenídíla

nebo jeho Óásti dle ,e," !ňďr, y,_z'adáni,woi',] 'yňůi " 
ňriJrusných povoiení a souhlasů ze strany

stavebního úřadu'

7) osTATNí

objednatelzajistinasvénákladyvloŽenítétosmlouvydoregistrusmluv.

Yí:ťil,ilŤ}1ťJfrh's!xťií".i:,ť"::íi6::1;gůi:'["fiÍi!t{[i--*:.1li:i:TjJďodatků
Smlouva o dílo je vyhótovena-v" 2 st:il;ň,s;ír!J;bál.zi oii"Jnáiet a t x zhotovitel a nabývá

ÚČinnosti dnem jodpisu oběma smluvnÍmi stranamt'
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KOtllCE s,r,o"
283, Strakonice
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