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21 . SMLOUVA O DILO

c'. 866 /SOSH/2019
** (schválena RM dne 05.08.2019, usnesení č. 785/2019)

2
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podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)
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,' I. SMLUVNI STRANY

$[Šlj 1.1. Objednatel: město Příbram

= 511 sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
')

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: STREETPARK s.r.o.

sídlo: Ptáčov 40, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Janem Padrnosem, jednatelem

IČO: 06077315
DIČ: C206077315
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová

(dále jen „zhotovitel“)

|. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci dvanácti

zastávkových přístřešků v rozsahu, kvalitě a za použití konkrétních materiálů uvedených v cenové nabídce

ze dne15.07.2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

||. ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto rozsahu — výrobu, montáž dvanácti zastávkových přístřešků,

úpravu vnitřního prostoru dle specifikace jednotlivých umístění (příloha č. 2), včetně bourání a následné

likvidace stávajícího podkladu v uvedených prostorech. Součástí díla je i doprava do místa plnění.

2.2. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými

státními technickými normami a touto smlouvou.

|||. DOBA PLNĚNÍ

3,1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 1.1. v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a předání díla

dle čl. 7.1 .)
. do 3 dnů od účinnosti smlouvy do 30.11.2019

3.2. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od

zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

3.3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle

čl. IV. této smlouvy.
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zóefaaq) 5.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

% && .ejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
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13.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím

7050 dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením, Smluvní strany se zavazují, že

Go“? vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co
možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé
dohody. \

13,18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č.1 cenová nabídka

„\ ]—
V Příbrami dne: V AQČz/á/ dne: 43,4? 20/7

2 1 -08— 2019

za objednatele: za zhotovitele:

©

STREETPARK s.r.o.
Jan Konvalinka, starosta Ing. Jan Padrnos, jednatel
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! “TREETPARK '\; S.f.0. NABIDKA
*

674 01 TÍEbIČ

Teď 773 789 670

EfmaM obchod©streetpark cz
www slreetpark cz
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