4. K přejímce dokončeného díla zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele k
přejímacímu řízení, které bude uzavřeno podpisem dodacího listu a Zápisu o odevzdání
a převzetí dokončené stavby - díla.
5. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem uhrazení
smluvené částky za dílo na účet zhotovitele. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel
opatřil ke zhotovení díla, je tedy do doby jejich zabudování a zaplacení smluvené ceny
zhotovitel. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených nese
zhotovitel do okamžiku jeho předání objednateli.

VI.
Platební podmínky, smluvní pokuty a sankce
1. Právo zhotoviteli na zaplacení vzniká po řádném a včasném provedení díla, po jeho
předání objednateli, po odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení.
2. Konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít
všechny náležitosti stanovené zákonem, do 15 dnů po podpisu Zápisu o odevzdání a
převzetí dokončené stavby - díla (případně ode dne odstranění vad a nedodělků
zjištěných při přejímce díla). Splatnost faktury bude rozdělena na dvě části. POrvní část
ve výši 500.000,- Kč bude splatná do 14ti dnů od vystavení faktury a část druhá ve výši
330.445,- Kč bude splatná k 30.4.2014.
3. Zhotovitel vzal na vědomí, že v konečné faktuře vyúčtuje objednateli své veškeré
pohledávky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli další platby z
pohledávek požadovaných zhotovitelem po uhrazení konečné faktury.
4. Při nesplnění termínu plnění zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,02 %
z celkové ceny díla za každý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele
do 30 dnů ode dne vyúčtování sankce.
5. V případě, že objednavatel bude v prodlení se splatností daňového dokladu, je
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně
DPH za každý den prodlení.

VII.
Záruka za dílo, servisní podmínky
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít jako celek od předání po celou záruční
dobu vlastnosti dohodnuté smlouvou a technickými normami, které se na dílo vztahují.
Záruční doba je: 5 let na dřevěné a kovové části, 10 let na prohnití dřevěných částí,
doživotní na nerezové části, 24 měsíců na ostatní části.
2. Zhotovitel odpovídá, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané
množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených
prací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby 5 let bude v případě zájmu
objednatele zabezpečovat pozáruční servis na zařízení, která budou specifikována
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