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Smluvní strany níŽe uvedené se výslovně dohodují, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č.
513/|991 Sb., obchodni zákonik, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení $ 536 a násl.
citovaného zákona uzav ir ají tuto:

Objednatel:

Zhotovitelz

Smlouva o díIo
2013t0r49

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291l12b, |63 02 Praha 6 - Ř"py,
zastoupená ve věcech podpisu smlouvy:
Bc. Jitkou Synkovou, starostku Městské částiPraha 17
Bankovní spojen

IČ:0023 1223
DIČ: CZ0023|223

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:
 

 

(dá|e jen,,objednatel..)

Niízev: TechnoBank' s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Evropská |06/650,160 00 Praha 6

cz
IC:26500213
DIČ: CZ265o02|3
Bankovní spojen

osoba oprávněná jednat jménem ěi za ucbazeěe..

(dále jen,,zhotovitel..)



čl. 1
Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je provedení dí|a rea|izace zakázky malého rozsahu ,,Dodávka a insta|ace 32
ks venkovních laviček v Řepích, II. etapa.. v MČ Praha 17 dle ZD znaěka ÚIraČptz
008399 / 20 1 3/ZPD/S ouk.

č|.2
Doba plnění

2.1. Doba plnění (poěet dnů): do 30 dnů od podpisu smlouvy, dle harmonogramu pffl. č.2
2.2.v případě, že stanovené termíny či lhůty nebude možné dodržet z důvodů, zakteré zhotovitel není
zodpovědný (zsjména meteorologické podmínky), budou termíny přiměřeně prodlouženy po vzájemné
dohodě obou smluvních stran.

č| .3
Cena plnění

3.1. Celková cena za, které jsou předmětem této smlouvy, je urěena dle VŘ takto:
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena s DPH

173 600 r Kč
36 490 r Kč

2|0 2s0 '- Kč
Cenová kalkulace je přílohou č. 1 této smlouvy

3.2. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná'

č l . 4
Fakturační podmínky

4.1. Dílo bude fakturováno najednou po ukoněení apÍevzetí díla objednatelem.

4.2. objednatel nebude poskýovat zá|o|ty,

4.3. Daňovy doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného úěetního a daňového

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona ě, 23512004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

a) obchodní jméno, sídlo, IČo a daňové identifikační ěíslo zhotovitele'

v případě, kdy je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, také údaj o tomto zápisu

včetně spisové znaěky

b) jméno, příjmení a přesnou adresu objednatele,
c) pořadové číslo faktury a den jejího vystavení,

d) rozsah fakturovaných služeb dle článku l a termín a lhůty dle ěl. 2 smlouvy

a datum jejich odsouhlasení objednatelem,
e) výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní,

f) sazbu daně z přidané hodnoty ajejí fakturovanou výši,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
h) podpis oprávněné osoby zhotovitele,
i) číslo smlouvy objednatele



I 4.4. v případě, že fa|<tura nebude mít odpovíd ajíci ná|eŽitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžetznovu od opětovného zaslání ná|ežitě doplněného ěi opraveného dokladu.

4.5. Splatnost všech faktur je 2l dnů od jejich doruěení objednateli.

č l .5
Povinnosti objednatele

5.1. objednatelje povinen určit osobu, která bude pověřena stykem se zhotovitelem'
5.1.1osobou, která je pověřenaodbom;ým stykem se zhotovitelem je:

5.2. objednatelje povinen poskytnout zhotoviteli nezbýnou součinnost, potřebnou pro řádné splnění
zadáni, které je předmětem této smlouvy.

5.3. objednatel se tímto zavazuje zhotoviteli zap|atit úplatu zaúp|né a bezchybné splnění předmětu
smlouvy, tj. zadáni, které je uvedeno v článku l této smlouvy.

čt. o
Povinnosti zhotovitele

6.l. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péěí, podle pokynů objednatele, v souladu s jeho

zájmy, které mu jsou známy, nebo mu známy musí bý, a které musí chránit.
6.l.1 Dodavate| předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou objednateli a třetím osobám'

6.2.v případě pochybnosti o obsahu pokynu je zhotovitel povinen vyŽádat si stanovisko objednatele.

od pokynů objednatele se zhotovitel můŽe odchýlit jen tehdy, je-li to nezbýně nutné (naléhavé)

a v zájmu objednatele, přičemž nemůže včas obdržet souhlas objednatele, jinak zhotovitel

odpovídá za škodu, která by objednateli takto vznikla.

6.3. Zhotovitel je povinen' a to při zaÍizování ú|ežitosti, vyplývajících z této smlouvy, upozornit

objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mítza následek vznik škody. V
případě' že objednatel přes upozornění zhotovitele na splnění takového pokynu trvá, nechá si

okamžitě zhotovitel od objednatele jeho stanovisko písemně potvrdit. Potom áotovitel za škodu

takto vzriklou neodpovídá.

6.4. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za připadné škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení

smluvních nebo zákonem stanovených povinností.

6.5, Zhotovitel je povinen zaŤidit zá|eŽitosti, vypl1fuající z této smlouvy sám, avšak v případě, že

použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou, a to právnickou nebo |tzickou
osobu, a taková osoba poruší závazek vyplývající z této smlouvy, odpovídá áotovitel stejně,
jako kdyby závazekporušil sám.



6.6. Zhotovitel je povinen účínně spolupracovat s objednatelem při plnění předmětu této smlouvy'

6.7. Zhotovitel je zodpovědný zařádné a věasné odevzdáni předmětu smlouvy.

č | . 7
Předání

7.l. Předání díla bude provedeno formou kontroly na místě samém a následného sepsání zápisu o
předání apÍevzetí díla proběhne nejpozději dojednoho ýdne po dokoněení díla.

7.2. Dí|o je řádně dokoněeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na
zák|adě zápisu o předání a převzeti díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran.
Specifikace vad a nedodělků, způsobu jejich odstranění, spolu se stanovením lhůý k jejich odstranění'
bude tvořit přílohu zápisu o předání apřevzetí di|Ia,

č l . 8
Smluvní pokuty

8.1. Pokud zhotovitel neukončí dílo v sjednaném termínu dle čl' 2. této smlouvy, zap|ati objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 000,. (slovy: dva tisíce) zakaždý i započaý den prodlení.
8.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SoD, uznává
objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 yo z fakturované částky zakaŽdý den prodlení s úhradou'

8.3. Zhotovitel odpovídá zavady dle příslušného ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel rovněž
odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušením
pracovních a technologických postupů.

8.4. V případě, že zhotovite| nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla
je povinen zap|atit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,. Kč (slovy: dva tisíce) zakaždý zjištěný
případ a den prodlení.

č l . 9
Garance

9.1, Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců'

9.2. Záruěni doba počíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání díla oběma smluvními stranami.

čl. 10
Zá*érečná ustanovení

10.1. Smlouva nab1fi'á p|atnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami,
znichjeden stejnopis si ponechá po podpisu zhotovitele a tři stejnopisy objednatel. Veškeré změny
této smlouly lze provést pouze po dohodě smluvních stran a to písemnými dodatky.

10.3. Vztahy touto sm|ouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně
záv azný ch právních předpi sů.



10.4. od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit z důvodu hrubého porušení ustanovení této
smlouvy zhotovitelem. Zahrubé porušení smlouvy je považováno:

a) jeji závažné neplnění
b) závůné prodlení dodavatele s termíny plnění stanovenýmiv ě|'2

10.5. odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé strafiě, přičemž smlouva zanikí dnem
doručení tohoto oznámení, Při zániku smlouvy odstoupením od smlouvy dojde ke vájemnému
vypotádéni stran podle příslušných ustanovení obchodního ziákoníku.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavře|y na základě svobodné vůle smluvních stran'
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, DoLoŽKA

Potvrzujeme ve smyslu $ 43 z. ě' 13112000 Sb. v platném měn|
žeby|y splněny podmínky pro plafrrost právního úkonu
v souladu s Us RMC 000195/2013 ze dne 17.6.2013

2 /, -06- 2013

ření členové zastupitelswa MČ
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