Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi
Jméno a příjmení:
Trvale bytem:
Datum narození:
Kontaktní e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a
Název firmy
Sídlo:
IČO:
zapsaná
(dále jen „zhotovitel“)

RVTech s.r.o.
Jedlová 68, 326 00 Letkov
03548911
v OR vedená u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 30386

1. Předmět smlouvy
1.1.
1.2.
1.3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži
fotovoltaické elektrárny o výkonu 6,37 kWp s akumulací do baterií 10,65kWh.
Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek
ujednaných v této smlouvě.
Podrobnější specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1
smlouvy (Rozpočet).

2. Doba a místo plnění
2.1.

2.2.
2.3.

Zhotovitel provede dílo:
(i)
v době od ……………… do ………..
(ii) na rodinný dům na adrese:
Objednatel je povinen s dostatečným předstihem zajistit stavební připravenost místa pro
provádění díla v souladu s Přílohou č. 2 smlouvy (Stavební připravenost).
V případě, že bude objednatel v prodlení s přípravou místa nebo s úhradou zálohy, prodlužuje
se o dobu takového prodlení doba pro provedení díla a zhotovitel není povinen zahájit práce na
díle dříve, než bude místo řádně stavebně připraveno a záloha uhrazena.

3. Cena a platební podmínky
3.1.
3.2.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu uvedeného
v Příloze č. 1 smlouvy (Rozpočet).
Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
(i)
zálohu do 14 dnů od obdržení zálohové faktury ve výši uvedené v Příloze č. 1
Smlouvy (Rozpočet).
(ii) zbývající část ceny do 14 dnů od obdržení vyúčtovací faktury, která bude
vystavena zhotovitelem po dodávce a instalaci technologií.

Information classification: Internal

3.3.

3.4.
3.5.

Objednatel uhradí veškeré faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktury
zhotovitel zašle objednateli písemně na poštovní adresu nebo elektronicky na e-mailovou
adresu uvedenou v této smlouvě.
Konečné vyúčtování ceny díla a vystavení vyúčtovací faktury provede zhotovitel do 14 dnů ode
dne předání díla dle soupisu materiálu podepsaného objednatelem.
Veškeré ceny jsou v rozpočtu uvedeny včetně příslušné výše DPH. Celková výše DPH je
kalkulována dle obecně závazných právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
V případě, že po podpisu smlouvy až do dne zdanitelného plnění dojde ke změně aplikovatelné
sazby DPH, bude cena s DPH upravena tak, aby cena bez DPH zůstala nezměněna.

4. Provádění díla a předání díla, reklamace a záruka
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat objednateli v termínu a v místě provádění díla
ujednaném ve smlouvě. Dílo se považuje za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu.
Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo v místě provádění díla.
O předání a převzetí díla bude objednatelem a zhotovitelem vyhotoven a podepsán písemný
předávací protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a spotřebovaného
materiálu. V případě, že bude dílo vykazovat při předání vady, uvede objednatel tyto vady v
předávacím protokolu.
Převzetím nabývá objednavatel vlastnické právo k dílu a přechází na něho nebezpečí škody
na věci.
Zhotovitel poskytuje objednavateli na dílo záruku v souladu s Reklamačním a záručním řádem,
který je uveden na adrese: https://rvtech.cz/ke-stazeni/

5. Další povinnosti objednatele
5.1.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli v průběhu provádění díla veškerou potřebnou
součinnost a umožnit mu nezbytné technické zásahy a umístění pracovních zařízení včetně
jejich používání a bezplatného připojení k odběrného místu elektrické energie.

6. Odstoupení od smlouvy a sankce
Každá smluvní strana je od této smlouvy oprávněna odstoupit v případě, že druhá smluvní
strana poruší smlouvu podstatným způsobem.
6.2. Zhotovitel je od této smlouvy dále oprávněn odstoupit v případě, že:
(i)
je objednatel v prodlení s úhradou zálohy po dobu delší než 30 dnů a zálohu
neuhradí ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k její úhradě,
(ii)
je objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti místa po dobu delší než
30 dnů a stavební připravenost místa nezajistí ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy
zhotovitele k jejímu zajištění.
6.3. Objednatel je od této smlouvy dále oprávněn odstoupit v případě, že:
(i) je zhotovitel v prodlení se zhotovením díla po dobu delší než 30 dnů.
6.4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně. Dojde -li k odstoupení od této smlouvy, jsou si smluvní
strany povinny vrátit vše, co si podle této smlouvy do té doby poskytly. V případě odstoupení
od smlouvy zhotovitelem, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit náklady, které by vznikly při
plnění předmětu smlouvy do okamžiku odstoupení od smlouvy.
6.1.

Information classification: Internal

7. Závěrečná ustanovení
7.1.

Práva a závazky smluvních stran podle této smlouvy se řídí právem České republiky.

7.2.

Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy bude shledáno nebo se stane neplatným či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této
smlouvy, smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné
ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat
záměru vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se pro účely smlouvy
nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7.3.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Stavební připravenost

V ____________________ dne ___________________

Podpis zhotovitele

Podpis objednatele

Information classification: Internal

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Výše zálohy: xxx xxx Kč

Information classification: Internal

Příloha č.2: Stavební připravenost
Před smluveným termínem montáže se Objednatel zavazuje k:

Information classification: Internal

