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SMLOUVA O DÍLO 
 

  č. …………………………. 
 
 

KOVO PAVELKA, spol. s r.o. …………………………………… 
Sídlo:  Milovice 77, 691 88 Milovice Sídlo: …………………………… 
IČ:  25318934 IČ: ……………………………….. 
DIČ:  CZ25318934 DIČ: …………………………….. 
(dále jen dodavatel) (dále jen objednatel) 
 
 
 
 
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

 

SMLOUVU O DODÁNÍ A MONTÁŽI parkovacích zábran BLOCK ……………………………….. 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 

1. Předmět smlouvy 

• Předmětem této Smlouvy je závazek dodávky a montáže výrobku 
………………………………......... dle zadání objednatele. 
Součástí smlouvy je doprava a montáž v místě určení. 

• Uvedené výrobky budou zhotoveny dle požadavků objednatele a dodány na místo 
určení. 

• Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. 5 této Smlouvy. 
 

2. Čas a místo plnění 

• Výrobky budou dodány a instalovány u objednatele na adrese jím zadané. Přesný 
termín instalace bude upřesněn na základě písemného oznámení dodavatele 
minimálně 5 pracovních dnů před zahájením osazení sloupků za podmínek, že budou 
veškeré zemní práce na místě realizace hotové. 
 

3. Povinnosti objednatele 

• Objednatel předá dodavateli přesné instrukce a požadavky nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodný právě den podpisu smlouvy.  

• Bude-li objednatel v prodlení s předáním místa realizace dle dohodnutého termínu, 
bude dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  
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• Objednatel se zavazuje připravit staveniště k realizaci do termínu jím stanoveném. 
V případě nedodržení termínu předání staveniště má dodavatel nárok na penále ve 
výši 0,5 % z celkové částky za každý den prodlení. 
 
 

4. Povinnosti dodavatele 

• Dodavatel je povinen dodat výrobky podle objednatelem vybraného typu výrobku 
v dohodnuté lhůtě.  

• Dodavatel předá hotovou zakázku bez závad nejpozději do ………………. od podpisu 
smlouvy. Jeden týden si dodavatel vyhrazuje na dokončení v případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek (v zimní období nelze provádět zemní práce, 
elektroinstalace je podmíněna minimální teplotou +5°C). Nebude-li staveniště 
připraveno k realizaci zakázky do stanoveného termínu, odstupuje dodavatel od této 
Smlouvy o dílo z důvodů výše uvedených.  

• V případě, že dodavatel nedodrží termíny, má objednatel právo na penále ve výši 0,5% 
z celkové částky za každý den prodlení.  

• Při předání zakázky dodavatel předá objednateli veškerou dokumentaci k výrobkům 
(předávací protokol, záruční list, servisní manuál, schéma elektrozařízení na řídící 
jednotku, faktura se splatností ……………… od předání zakázky). Objednatel je povinen 
si veškerou dokumentaci řádně pročíst. 
 

5. Cena a způsob placení 

• Celková cena za dodání a instalaci parkovacích zábran BLOCK …. dle zadání je 
stanovena částkou ……………………… bez DPH. 

• Vystavená faktura bude uhrazena do …………………………… dnů. 
 

6. Další ujednání  

• Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu, nebo oběma smluvním stranám částečně, 
nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez 
zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.  

• Za vady předmětu smlouvy odpovídá dodavatel v rozsahu stanoveném §2617 zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.  

• Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné 
vady, které brání jejímu řádnému užívání.  

• Dodavatel poskytuje na dodané výrobky záruku, a to ve lhůtě 2 roky ode dne předání.  

• Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, 
které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného 
rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, 
v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.  
 

7. Závěrečné ustanovení  

• Změna smlouvy je možná jen písemně, a to od obou stran. 
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• Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník.  

• Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.  

• Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji 
podepisují.  

 
 
V Mikulově, dne:                   
 
 
 ……………………………………………………. ……………………………………………………. 
 Dodavatel (podpis) Objednatel (podpis) 


