
DP                              SMLOUVA O DÍLO č:.............
střechy/fasády                                                         

                                                       
                                                               I.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:.....................................................
E-mail:  ….............................................                          telefon:.........................
č.OP.........................................   
IČ:....................................                    DIČ:................................

 
 Zhotovitel: Pavel Daniel, Braunerová 563/7, Praha 8,180 00
 E-mail:    strechydp@email.cz                     Telefon:+420 776779555
 IČ:  60979259
 DIČ:  CZ7503205820
 Č.Ú.   1315704103/0800

II.DÍLO,PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede níže specifikované dílo v dohodnutých lhůtách a ceně
a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí. Dílo bude provedeno dle 
montážních návodů výrobců, platných ČSN a v souladu s obecně závaznými předpisy.

2.2 Předmět smlouvy: …....................................................... v rozsahu dle CN č......................   Projektová 
dokumentace č: …....................

             Místo stavby:.........................           

2.3        Stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy, projektovou dokumentaci či jednání s 
              s příslušnými úřady nejsou součástí dodávky díla

2.4       Dílo bude prováděno na základě této smlouvy (SoD), všeobecných podmínek (VP) a níže uvedených 
příloh, které  jsou nedílnou součástí této smlouvy.

              2.4.a) - fotodokumentace ze dne:.......................................
              2.4.b) - projektové dokumentace č:.................................. 
              2.4.c) - cenové nabídky:.............................

2.5 Objednatel je oprávněn rozšířit rozsah dodávek nebo jejich rozsah omezit i v průběhu 
prováděných díla do 15% z díla a zhotovitel se zavazuje, že bude požadované změny akceptovat. 
Případné vícenáklady, které vzniknou zhotoviteli omezením dodávek jdou k tíži objednatele.

2.6.      Dodávkou či dodávkami se pro účely této smlouvy rozumí dodání položek materiálů nebo provedení 
prací uvedených v jednotlivých řádcích cenové nabídky č....................... , přičemž každý řádek 
představuje jednu dodávku.

                                                                       
                                                                             III.CENA DÍLA

3.1        K ceně díla bude připočtena sazba DPH v zákonné výši.

 Cena díla bez DPH. …..........................,-Kč slovy: ….......................................

Rozpis ceny je uveden v cenové nabídce č: …......................

             Tato cenová nabídka slouží pro účely:
            -fakturace
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            -ocenění objednatelem požadovaných víceprací

-ocenění méněprací
3.2       Objednatel připouští úpravy ceny díla pouze v případě změny použitého materiálů nebo odůvodněnou 

potřebou změny technologie oproti návrhu. Případné vícepráce či méněpráce musí být projednány před 
jejich započetím a dohodnuta výše ceny. O všem bude proveden záznam v podobě oboustranně 
odsouhlaseného emailu popřípadě písemného dodatku

3.3       Cena díla je stanovena za předpokladu, že realizace díla proběhne jednrázově, plynule a bez přerušení z 
důvodů na straně objednatele. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně dle standardu.

                                                         
                                                           IV.FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Úhrada ceny díla bude prováděna formou dílčích faktur, vystavených na základě smluvených dodávek.     

4.2 Vystavení a termíny splatnosti dílčích faktur.

1.faktura : 10 % z ceny díla po podpisu smlouvy
2.faktura : 40 % z ceny díla po dodání smluvených dodávek na stavbu
3.faktura a faktury následující: zbylých 50% z ceny díla má právo zhotovitel vystavovat každý pátek na 
základě provedených dodávek až do doby dokončení díla.

Splatnost daňových dokladů je 3 dny od odeslání elektronicky (na email), poštou objednateli. Při platbě 
záloh a daňových dokladů bude objednatel uvádět jako VS číslo dokladu.
                                                        
                                                                    
                                                                    V.TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Termín realizace cca od:...........................
             Předpokládaná doba realizace:  …....................                

5.2        Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilé k zahájení stavby-díla
             a to protokolárně nejpozději 3 dny před začátkem termínu realizace. Objednatel pokud není dohodnuto 
              jinak na své náklady zajistí po dobu provádění díla pro zhotovitele níže uvedené.

             a) pěší a příjezdovou komunikaci pro nákladní vozidlo
             b) dostatečné místo pro uložení materiálů který je předmětem díla v max. vodorovné vzdálenosti 10 m
             od místa pro jeho zabudování
             c) místo pro odběr elektriky a vody
             d) místnost o rozměru min.3x2m
             e) odpovídající terén pro lešení okolo objektu v šířce min.3m
             f) soupis rizikových míst, které by mohly mít vliv na BOZP zhotovitele a jeho pracovníků
             Veškeré náklady vzniklé objednateli s tímto spojené jdou k tíži objednatele.  

                                                                VI.DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
 
6.1       Dílo bude předáno a převzato pokud se obě strany nedohodnou jinak na místě samotném, kdy 

dodavatel vyzve 3 dny předem objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části a objednatel  se na 
výzvu dostaví. V případě že se objednatel nedostaví k přejímce v dohodnutém termínu bude dílo ppř. 
jeho část brané za předané a převzaté bez vad a nedodělků. 

6.2       Pro odstranění vad a nedodělků si obě strany dohodnou možný termín, který si písemně odsouhlasí  
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6.3        Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení díla.

6.4       Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy budou průběžně zasílany emailem objednateli.
                                                                         

                                                                           VII.SMLUVNÍ POKUTY  

7.1       V případě prodlení objednatele s placením dohodnutých splátek může zhotovitel po objednateli 
             požadovat mimo jiné smluvní pokutu ve výši  0,1%,- kč z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2       V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla může objednatel požadovat po zhotoviteli
              smluvní pokutu ve výši 0,1%,-kč  z nedokončených dodávek za každý den prodlení.

 

                                                        VIII.POSKYTOVANÉ ZÁRUKY

8.1       Záruka na provedené dílo se stanovuje na dobu 36  měsíců od vystavení konečné faktury, kromě záruk 
za zařízení, která mají kratší záruční dobu. Zhotovitel ručí pouze za dílo nebo jeho část, které sám dodal. 
Záruku na krytinu výrobce poskytuje …............ let.

             
                                                                            
                                                                         IX.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1       V případě, že budou některé části díla zakryty má objednatel právo požádat zhotovitele o zaslání výzvy 3 
dny před jeho zakrytím. V případě, že se objednatel nedostaví bude dílo nebo jeho část zakryta.

 
9.2       Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9.3 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních přičemž každá smlouva má 3 strany s platnosti originálu 
z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

9.4 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným emailem nebo 
písemným dodatkem.

9.5       Níže uvedené stany prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 
zapotřebí podpisu jiných osob.

9.6       Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná z 
uvedených stran ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany 
prohlašují že se seznámily s obsahem této smlouvy, vše jim bylo vysvětleno a s obsahem souhlasí, na 
důkaz čehož připojují svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne: 

........................                                                  .........................
za objednatele                     za zhotovitele
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