SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen
„Smlouva“)
mezi smluvními stranami:
(A) HM MODEL, s.r.o., se sídlem Ždánská 1142, 685 01 Bučovice, IČ: 276 69 955, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 50601(dále jen „Zhotovitel“)
a
(B) [jméno, příjmení/obchodní firma], r.č. [  ], IČ: [  ], trvale bytem/se sídlem [  ], [  ], zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném [  ] soudem v [  ] pod spis. zn. [  ] (dále jen „Objednatel”)
(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Strany“ nebo jednotlivě dále jen „Strana“)
takto:
1.

PŘEDMĚT DÍLA

1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit na zakázku na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo
(dále jen „Dílo“):
Doplní se specifikace díla, popř. se odkáže na přílohu

2.

CENA

2.1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení tohoto Díla cenu ve výši:
Doplní se cena za kus a celková cena bez DPH a s DPH
2.2. Záloha byla sjednána ve výši:
Doplní se výše zálohy bez DPH a s DHP, pokud byla sjednána
2.3. Balné a náklady na přepravu:
Doplní se náklady podle způsobu přepravy
2.4. Zálohu na cenu, cenu Díla a případné náklady spojené s dodáním díla dle této Smlouvy může Objednatel
uhradit Zhotoviteli následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně Zhotovitele na adrese Ždánská 1142, 685 01 Bučovice;
v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatelem v této Smlouvě; nebo
bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele č. [  ], vedený u [  ].
3.

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno do:
Doplní se datum nebo lhůta
3.2. Dílo může být Zhotovitelem doručeno a předáno Objednateli následujícími způsoby:

1

osobním převzetím díla Objednatelem v místě provozovny Zhotovitele na adrese Ždánská 1142, 685
01 Bučovice, a to nejpozději do [●] ode dne, kdy Zhotovitel prokazatelně vyzval Objednatele k převzetí
díla; nebo
zasláním poštou na dobírku na adresu určenou Objednatelem v této Smlouvě; nebo
zajištěním

přepravy

a

doručením

díla

Zhotovitelem

na

adresu:

…………………………………………………………………………………………………….
3.3. Objednatel je povinen dílo převzít. Převzetí díla bude potvrzeno písemně dodacím listem.
4.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

4.1. Kontaktní údaje Zhotovitele: adresa pro doručování [●], adresa elektronické pošty [●], telefon [●].
Osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele v souvislosti s touto Smlouvou a prováděním díla dle této
Smlouvy je ………………
4.2. Kontaktní údaje Objednatele: adresa pro doručování [●], adresa elektronické pošty [●], telefon [●].
Osobou oprávněnou k jednání za Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou a prováděním díla dle této
Smlouvy je ……………………
5.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
Doplní se odchylky od všeobecných obchodních podmínek, pokud budou sjednány

6.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele, které jsou Stranám
známy, což níže stvrzují svým podpisem.
6.2. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po jednom.
6.3. Veškeré změny této Smlouvy musí mít písemnou formu.
6.4. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě pročetly, souhlasí s jejím obsahem, uzavírají ji svobodně,
vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ___________ dne _______________

_________________________________________

_________________________________________

HM MODEL, s.r.o.

Název

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:
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