Smlouva o dílo
uzavřená podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,občanský zákoník")
č.

smlouvy objednatele:

2016/0853/0PS.DVZ (č. 104/3224/2016)

Název zakázky:

„Dodávka a montáž orientačních tabulí k místním, kulturním a dalším
cílům na Praze 8"
I.
Smluvní strany
Městská část Praha 8
se sídlem:
1.

IČ:
DIČ:
zastoupena
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel")

Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň
00063797
CZ00063797
Ing. Karlem Šaškem, radním
Mgr. Martinem Moulisem, tel: +420 222 805 781

a

2.
Silverton s.r.o.
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupena
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
24283410
CZ24283410
-:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 192787
Ing. Milanem Kučíkem, jednatelem, tel: +420 601 374 917
Martinem Musilem, tel: +420 702 167 963
Michaelem Szabem, tel: +420 724 545 071

(dále jen „zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací „Dodávka a montáž orientačních
tabulí k místním, kulturním a dalším cílům na Praze 8" (dále jen „dílo"). Předmětný rozsah
prací-předmětu díla je specifikován cenovou nabídkou ze dne 13.12.2016, která je nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a zadávací dokumentací k předmětné veřejné
zakázce.

III.
Cena díla
1.

Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 13. 12. 2016, která je
nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a to následovně:
Celková cena za předmět plnění (bez DPH)
Výše DPH
Celková cena za předmět plnění (včetně DPH)

2.

3.
4.

569 800,00 Kč
119 658,00 Kč
689 458,00 Kč

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanoveními zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako konečná cena za celý předmět plnění, zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti,
vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu této smlouvy. Tato cena smí
být měněna pouze z důvodu změny výše DPH.
Objednatel neposkytuje zálohy.
Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce.
V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována
zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně
odsouhlasena objednatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel
oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla
(vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

rv.
Čas plnění

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel započne provádět dílo do 1 O dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
přičemž se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. dubna 2017. V případě nepříznivých
klimatických podmínek dojde mezi smluvními stranami k dohodě ohledně doby termínu započetí
provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být
provedena písemným dodatkem.
Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
2.1. Dojde během realizace díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné
zhotovitelem.
2.2. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na s~raně objednatele.
2.3. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou
vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.
Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo
nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení
stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den
prodlení.
Pokud nebude moci zhotovitel zahájit v dohodnutém termínu práce na předmětu této smlouvy
z důvodů na straně objednatele (jako například nedostatky v dokumentaci či v dokladech nutných
k provádění díla atp. dále jen „překážka"), si zhotovitel vyhrazuje právo provést dílo po
odstranění překážky v nejbližším možném termínu dle jeho výrobního harmonogramu.
V takovém případě se na něj nevztahuje ustanovení uvedené v odst. 5 tohoto článku.

v.
Platební podmínky
1.

2.

3.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. této smlouvy na základě vystaveného
daňového dokladu, jehož podkladem bude vždy soupis a zjišťovací protokol se skutečným
rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.
Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci až po předání a převzetí dokončeného díla. Faktura bude
obsahovat jako přílohu „Protokol o řádném předání a převzetí díla". Dnem uskutečnění
zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně
těchto údajů:
•
údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
•
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
•
rozsah a předmět plnění
•
evidenční číslo daňového dokladu
•
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
•
datum uskutečnění zdanitelného plnění
•
datum vystavení daňového dokladu
a dále:
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost
faktury
• IČ objednatele a zhotovitele
• název zakázky
• bankovní spojení objednatele a zhotovitele
• zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
• číslo této smlouvy
Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktur činí 21
kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné
finanční částky z účtu objednatele.
V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto
článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za
každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 občanského zákoníku.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O této skutečnosti bude sepsán Protokol o řádném
předání a převzetí díla.
Objednatel má právo odečíst splatné závazky zhotovitele (smluvní pokuty) ze zhotovitelem
fakturovaného plnění.
č.

4.

5.

6.
7.

VI.
Záruční podmínky
1.
2.

3.

Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel
poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV odst. 3 této smlouvy.
Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání
objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 6 této
smlouvy.
Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy pokud:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným
používáním díla.
Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním
díla.
Bude odběratel požadovat provedení prací, přestože nebude splněna podmínka dle čl. VII.
odst. 3 této smlouvy.
Dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhl asu zhotovitele.
VII.
Smluvní podmínky

1.

2.
3.

4.
5.

Zhotovitel se zavazuje vést ode dne zahájení realizace díla stavební deník a zapisovat do něj
všechny skutečnosti důležité pro prováděné práce dle čl. II. této smlouvy. Objednatel má právo
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů od provedení zápisu. Povinnost vést stavební
_ deník končí dnem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků.
Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy.
Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc
se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami,
jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické,
stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí
nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud
se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní
smluvní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
Objednatel je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla
jsou smluvní strany povinny sepsat písemný dodatek této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění
nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
VIII.
Smluvní pokuty

1.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za neúčast najednáních
v termínech stanovených objednatelem ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení a za
poškození dobrého jména objednatele ve výši 50 000 Kč. Smluvní pokuty mohou být uplatňovány
opakovaně, a to až do výše ceny díla.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která by mu vznikla v důsledku realizace díla
zhotovitelem, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo objednaťele uplatnit právo na
náhradu škody.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují ustanovení zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"),
zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli
oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít (nevýhradní licence) pro účely přípravy a
realizace obdobných, věcně navazujících či souvisejících zakázek, které bude objednatel
realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence dle předchozí věty je poskytnuta
bezúplatně a je definována takto:

2.
3.

4.
5.

- Licence je poskytována jako nevýhradní, což znamená, že zhotovitel smí poskytnout licenci třetí
osobě.
- Časový rozsah licence se sjednává na dobu 10 let ode dne předání a převzetí bezvadného díla
objednatelem.
- Věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem způsobům
užití díla dle § 12 odst. 4 autorského zákona, tj. k rozmnožování, rozšiřování, pronájmu,
půjčování, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a to jakýmkoli technickým
způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím internetu.
- Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě.
- Objednatel není povinen licenci využít.
- Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo i jen z části.
Tuto smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
· Tato smlouva je uzavřena podle zákona občanského zákoníku. Právní vztahy mezi smluvními
stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda
smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitél i objednatel obdrží po
dvou. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Přílohy:
Příloha

V Praze dne

č.

1 - Cenová nabídka zhotovitele

2 2. 1 Z. 2016.
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1 an
uc
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•
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jednatel Dolní Měch~upy, 109
1č·24283410,0IC:CZ2428
.

Tet.: +420 272 660 602

Doložka dle § .43 odst. 1 zákona
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
č.

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení: 21.12.2016, č. Usn RMC 081.2/2016

Správce rozpočtu:

···································
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ROZPOČET ZAKÁZKY
Stavba:
ObJekt:

Dodávka a montáž orientačních tabulí k místním, kultumlm a dalším cllům na Praze 8

éést:
JKSO:
odbor dopravv UMC Praha 8

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

12/2016

p.C

Kód položky

1

4

Popis

5
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~
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6

Množství
celkem
7

Cena
jednotková

Cena celkem

8

9

Práce a dodávky HSV
9

1

914121

Ostatní práce

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1-DODAVKA A MONTAZ
Celkem bez DPH
DPH

I

Í"l

...r
I

ks

296,00

1 925,00

569 800,00
569 800.OQ.
119 658,00

