Příloha č. 3

Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do MěKS Říčany

I. Smluvní strany
Objednatel:

Městské kulturní středisko Říčany

se sídlem:

17. listopadu 214, 251 01 Říčany

zastoupený:

Ing. Vladimírem Levickým, pověřeným řízením

IČ:

00354082

a

Zhotovitel:

..........................

se sídlem:

..........................

zastoupený:

..........................

IČ:

..........................

DIČ:

..........................

bank. spojení: ..........................
číslo účtu:

..........................

Tato smlouva je uzavírána na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do MěKS Říčany II“. Veškeré skutečnosti z tohoto
zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez výslovného uvedení v této smlouvě.
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II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace, zapojení a uvedení
do provozu do MěKS Říčany, dle podrobné specifikace uvedené v příloze I této smlouvy.

III. Termín a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II (předmět smlouvy) po podepsání této smlouvy o
dílo, a to nejpozději v termínu do 4 týdnů od podpisu této smlouvy.
Místem plnění je MěKS Říčany, 17. listopadu 214.

IV. Cena
Zhotovitel se zavazuje realizovat dodávku a práce uvedené v čl. II (předmět smlouvy) v cenách podle
Položkového rozpočtu, uvedeného v příloze II této smlouvy.
Cena bez DPH ..........................
DPH ……………………………
Celková konečná cena včetně DPH …………………………….
Objednatel se zavazuje sjednanou cenu zaplatit za podmínek stanovených touto smlouvou.

V. Platební podmínky
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo nejdříve po podepsání předávacího protokolu, jímž
smluvní strany po instalaci, zapojení zařízení, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu oboustranně
potvrdí předání a převzetí díla bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků . Objednatel se zavazuje za
převzaté dílo, jehož předání bylo stvrzeno předávacím protokolem, zaplatit cenu na základě zaslané
faktury. Faktura musí být doručena objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dní po podepsání
předávacího protokolu. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, a zhotovitel je povinen předložit ji objednateli ve dvou vyhotoveních.

VI. Záruka za jakost
Na dílo dle článku II. této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku, a to na dodané
komponenty v délce 24 měsíců a na práce v délce 36 měsíců.
Záruční doba počíná běžet předáním díla.
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Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vady do 48 hodin od oznámení vady, na niž se
vztahuje záruka, a odstranit vadu nejpozději v termínu, který smluvní strany pro tento účel sjednají.
V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

VII. Vady díla
Práva objednatele z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Povinnosti
zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

VIII. Smluvní pokuty
1.

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

a)
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem plnění předmětu veřejné
zakázky ve výši 0,5 % z ceny veřejné zakázky bez DPH,
b)
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s předáním kompletních dokladů nezbytných
k užívání předmětu veřejné zakázky ve výši 0,5 % z ceny veřejné zakázky bez DPH,
d)
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti
lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 0,5% z ceny veřejné zakázky
bez DPH,
e)
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných
objednatelem v záruční době ve výši 0,5% z ceny veřejné zakázky bez DPH.
2.

Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 1.000,- Kč,
- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši
1.000,- Kč.

3.
Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu při výpovědi smlouvy nebo při odstoupení od
smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla.
4.
V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle obsahu čl. V. této smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.
5.
Těmito ustanoveními není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné
škody.

IX. Zvláštní ujednání
1.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro dosažení účelu této
smlouvy.
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2.
Zhotovitel při předání předá objednateli technickou dokumentaci k dodávce, návody
k obsluze a záruční listy.
3.

Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím díla.

4.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
5.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodávka bude probíhat souběžně s běžným provozem v MěKS
Říčany, a je tudíž nutné koordinovat dodávku s objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v
zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
2.
Není-li stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
3.
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může
být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
4.
Tato smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

Přílohy:
1. Podrobný popis technického řešení včetně uvedení typů zvolených komponentů
2. Položkový rozpočet s vyčíslením všech nákladů (ceny za jednotlivé komponenty, za uskutečněné
práce, režijní náklady apod.)

V Říčanech dne ………………

V ………………….…… dne ......................

za objednatele:

za zhotovitele:

………………………….

......................

Ing. Vladimír Levický

........................

pověřený řízením MěKS
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