
9'.obffna6l múže kontoloat prwá&í Éíá. 
'esttlb 

rrěkterá ze stran rffi v prwád*ní d{la

ňedostat|qr.zhotwiteÍFnapmďaÉodstr$ni,jhák 16ťržg obibdrra6| od srnlouY1Í

odstoupit.

lo. oti{rnet rnúůe od sn{ourY před začftltcnr lcifiro penÉrrl odstoutl* 
' 

bez udérí dťfiÚdu.

u_ zaot3Yftél na rgbe bere rrcte*peď *nřrrv oHnosti' v,futrÉ zcc{a mimoř&ných
' á n pfuďvídatelrneh *kr'tačrsÉtí.

12. Zhomv}hÍanl tl*eÉr* rreposbuÉ#drrou potsedár*u sowisai*Í: touto srirloumu in n{kolp

Ínébo.

lmtwitel:

Č6Eftá pffittá Biltrlá . Raffiva 49&119 lil} 0o Prat}a 3 . DorrÉtat do detr{ gct'tlttPil'ol
rá' * o eoa gt*} 111 - v1reb trsp''t!fi 'pireti. z . E-rrrai} lrl@íÉrati.eg . lČs 7133s98

Trxt*pamrmi čet2{m0{8174r2 1i



Toto je srnÍouva o dfilo wav ent merÍ srníuvnírnÍ:$ranamÍ:

četH pifrítská strana
se sídlem etp ova 943á9' Praha 3 )

tČo:71339698
{d ále je n *obiadnatel',}

e

&nluvni uiednáníl

1- ZhatovÍtel pro objďnarele ldčlá toto:
Adehrátně rnarr'rčrné h.dtbÍt, vystoup$í r,'p"ry ffiŤ v déÍce 1 trodiny, skldby rausí b taworskě {dákBn.dío.l'

2. ZhotovÍtel dílo drkrnčí v to 
'to 

eas* #_I#.aor7 21so dÍ 3s0

1 
Dilo se považuje za ádr* dokon eí'Ě, prkd. odpor'ídá tétÚ.s'Ítl"uvě a pjirnu rEelu.

4' obiédnetel ádně a v&s dokončené 
'"..í.'1t-o^:.- 

od áotovitele pfurnrme aon ffi mu za n{i zaprau cgru'r,s 
" 
.''ffi l* ÉIjl"e díla"}_ Cena díla p' lhotwitelém zanÉena Čo do záYažnosti a ridnáxi a nelzť ii zY šit jinak, neŽ dotrodou -stran. Cenadíle bode zlptorritell glt zena v hotorrostť;' 

'

5' t{ebude'E dÍb včar a ádně do{tončano, má objďnatel právo od smlouvy odstoupiL

6' Zhoevítel pro}'dašu}E, žtmá vďkerÉ zaabstÍa scftopnosti potfubne pro ádné avč*'né provedenídíla, a zavazuJe s .ž dib proť d s potfubnorr {odborrou| péčí.

Lmr'"*otstarávše'coiekpavedenídihteba,onlr.dpnía osrÉtbní ŽBfrstí

& Zttotov tel bude dío prováďětsarnostatnĚ, bude však pHtom várán pokyny ďfadnatefu.Bude_li zhotovitet považorrat vydarÉ po}y*yza nevtrodné pro ádne 
" "i""* Brovedení ďílaobjednat b na to včasupoamí'

Čas** pnatg*a ste a ' n"trp'e ry19 13 Ůo FÍáha-3 . futfuat tb datorÉ sďrr*rky b2i4rsjTél" *420608 ffi3 lÍ1 . wco rup:in" -ih"lĚ - E_mď lnfu@Írdi.cz'so 7í3Íl96s8TránšpefenbrÍ rbet elooo+gtlaaoi 
__ -'
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{dtle jen,, zhotuv}t*1..}


