
Veřejná zakázka na dodávky s názvem:  

Přírodní zahrada na Huslíku
- část „Vrbové prvky“

Veřejný zadavatel
Název: ZO ČSOP Polabí

Sídlem: Pátek 56, 29001

IČO: 70843473

Smlouva o dílo



Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky na dodávky uzavírají strany smlouvu 
na zakázku s názvem: „ Přírodní zahrada na Huslíku - část „Tvorba dřevěnných prvků“. 

 
Smluvní strany: 

Název: ZO ČSOP Polabí
IČ:  70843473
Sídlo:  Pátek 56, 290 01 Poděbrady
Zastoupená Lubošem Vaňkem, předsedou
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
Název: 
IČ:  
Sídlo:  
Zastoupená:
 (dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
  
1. Předmět Smlouvy
 
1.1 Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zbo-
ží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

1.2. Položkový seznam zboží: 

1x vrbový tunel 30m 
1x vrbové igloo
1x vrbový altán s korunou (průměr, 6m) 

1.3. Součástí závazku je dodržování pravidel a podmínek popsaných v dokumentech :
 Zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 „Technická specifikace - Vrbové prvky“.

1.4. Závazek Zhotovitele dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží na určené 
místo v Zadávací dokumentaci v bodě 3.2., předáním veškeré dokumentace a výkonem čin-
ností uvedených v tomto článku. 



2.  Cena Díla a způsob úhrady

2.1 Cena
Kupní cena bez DPH......................................................................................................Kč
DPH (aktuální sazba) ....................................................................................................%
Celková cena včetně DPH..............................................................................................Kč
  
2.2 Platba za dílo 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude uhrazena bankovním převodem nebo v 
hotovosti v obou případech vždy po předání díla. 

2.3 Fakturace zboží
Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu, 
musí obsahovat číslo účtu Zhotovitele, musí obsahovat následující text: Výzva č. 16/2017: 
Přírodní zahrady, projekt: Přírodní Zahrada na Huslíku, akceptační číslo projektu (sdělí Ob-
jednatel na požádání) 

Objednatel je oprávněn před vystavením faktury stanovit Zhotoviteli další požadavky pro 
obsah faktury a Zhotovitel se zavazuje tyto požadavky akceptovat.   

Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu. 

Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postou-
pit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednate-
le. 

3. Termín zhotovení díla
 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že zboží bude Zhotovitelem dodáno v termínu nejpozději do 
20.10.2019.

3.2 K předání a převzetí Díla dojde do jednoho měsíce od jeho zhotovení, nejpozději však 
bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v bodě 3.1 této smlouvy.



4. Odpovědnost za vady
 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání Díla objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedoděl-
ky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní-
mi stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
 
5. Závěrečná ustanovení
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména pří-
slušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jed-
nom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s 
jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a 
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Za zhotovitele 
V................................................
Dne............................................

..................................................
  (podpis)

Za objednatele 
V................................................
Dne............................................

..................................................
  (podpis)


