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TRADIČNÍ čssxý VÝROBCE VÁNOČNÍ vÝzooev. DEKORACÍ A OSVĚTLENÍ  
SMLOUVA O NÁJMU SVĚTELNÉ VÁNOČNÍ VÝZDOBY

uzavřená ve smyslu §2201 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními

stranami, kterými jsou:

SMLUVNÍ STRANY

MK - mont illuminations s.r.o.

se sídlem Průmyslová 6,

431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupená Miroslavem Kalinou, jednatelem společnosti

IČ 25424769

DIČ 0225424769

bankovni spojeni— č. ú._

dále jen „zhotovitel“

Městská část Praha 17

Žalanského 291/12b

163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená Mgr, Jitkou Synkovou, starostkou MČ Praha 17

IČ 00231223

DIČ C200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-2000700399/0800

dále jen „objednatel“

Uzavírají tuto smlouvu

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby

(dále jen „Smlouva“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností vdobe uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují,

že osoby podepísující tuto smlouvu jsou k tomu to úkonu oprávněny.

2) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3) Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem aktivních prvků slavnostní iluminační techniky, specifikovaných v Příloze č.

1 — Cenová kalkulace světelné vánoční výzdoby ze dne 26.10.2018

 

~“"~. „„ <„ .

© EN ISO 9001 & EN iso 14001
wmkmont.cz

Mid-mont illuminations s.r.o. 1025412417639 ] DI‘C: C225424769 , \
Prumyslová 6 ( zóna Verne ) Obchodni re střik U '! n" “ fn odd. C vložka 17687 ,. '. \,
431 Sl Klášterec nad Ohří

.4 ,
Czech Repuhlac

IBAN: C22601000000198191960237 BIC“ KOMBCZPP "



“ MKMONT

lLLUMlNATIONS

 

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE VÁNOČNÍ vÝzooev, DEKORACÍ A OSVĚTLENÍ

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1) Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy dodat objednateli komplexní služby zabezpečení vánočního osvětlení

spočívající ve zpracování návrhu. pronájmu, montáží a demontáži (včetně provozního servisu — oprava do 12 hodin od

nahlášení závady objednatelem, včetně výměny části světelně výzdoby, které se stanou nefunkčními během termínu

požadované funkčnosti) prvků slavnostního osvětlení dle Přílohy č. 1 — Cenová kalkulace světelné vánoční výzdoby ze dne

26 10.2018 včetně plánku ulic určených k instalaci výzdoby Dekory nebudou instalovány na sloupy, kde je umístěn reklamni

poutač.

2) Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně a včas v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky a touto

smlouvou, při splnění všech technických požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky.

III. KUPNI CENAA PLATEBNI PODMINKY

1) Cena za předmět smlouvy na jeden rok je stanovena dohodou smluvních stran a činí 353.930,- Kč bez DPH (slovy tři sta

padesát tři tisic devět set třicet korun českých). K ceně bude účtováno DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.

2) Tato cena je cenou maximální a neměnnou po celou dobu pronájmu. specifikovanou v článku Ill. odst, 1) této smlouvy.

3) Cena za předmět smlouvy je stanovena na jeden rok a bude fakturova'na po instalaci celého díla. Objednatel uhradí zhotoviteli

fakturu — daňový doklad, dále jen faktura za předmět smlouvy v částce 353.930,- Kč bez DPH (slovy tři sta padesát tři tisic

devět set třicet korun českých uvedene v čl. Ill, odst. 1) této smlouvy. Splatnost faktury je 21 dni ode dne doručení.

4) Rozpad ceny je uveden v Příloze č. 1 — Cenová kalkulace světelně vánoční výzdoby ze dne 26.10.2018.

5) V této ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně

k zahájení, provedeni řádnému dokončení a předání a převzetí plnění veřejné zakázky Cena bez DPH je dohodnuta, jako

cena nejvýše přípustná.

6) Po instalaci celěho díla uhradí objednatel zhotoviteli fakturu — daňový doklad, dále jen faktura. Splatnost fakturyje 21 dní ode

dne doručení.

7) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 11 zákona č. 563/1191 Sb., o účetnictví a § 28 zákona č, 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, dále pak číslo smlouvy objednatele. V opačném případě bude vrácena

k doplnění s tim, že lhůta splatnosti běží od doručení doplněni faktury

8) Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet uvedený ve faktuře, přičemž plnění

bude vždy považováno za plnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou,

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1) Zhotovitel se zavazuje dodat a zprovoznit světelnou vánoční dekoraci uvedenou v čl. II této smlouvy do 30.11.2018. Takto

dodaná světelná vánoční dekorace bude v provozu od 30.11.2018 do 02.01.2019 — termin demontáže určí smluvní strany

2) Místem plnění je Městská část Praha 17, konkrétní místa jsou určena v Příloze č. 1 — Cenová kalkulace světelné vánoční

výzdoby ze dne 26102018 včetně plánku ulic určených k instalaci výzdoby.
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TRADIČNÍ česxý VÝROBCE vÁnoční vv'zooav, DEKORACÍ A OSVĚTLENÍ

v. SMLUVNÍ POKUTY

1)

2) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za prodlení s provedením opravy závady vzniklé na díle

za každou hodinu nad stanovený časový limit k opravě 12 hodin.

3) Nebude—lí faktura uhrazena ve lhůtě splatností, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodleni ve výší 0,015 % z dlužné

částky za každý i započaty den prodlení.

4) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výší vznikne druhé

straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody

5) Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody.

VI. OSTAl N1 UJEDNANI

1) Zhotovitel se zavazuje, že na dodávku a instalaci vánoční dekorace použije výhradně materiály a konstrukce, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost.

2) Náklady spojené s provozem instalované vánoční dekorace (elektrická energie aj.) nese zhotovitel.

3) Smlouva se uzavírá na 1 rok.

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, jež

budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5) Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Objednatel muže odstoupit od smlouvy také při podstatném

porušení smlouvy.

6) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom

vyhotovení.

9) Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 — Cenová kalkulace světelné vánoční výzdoby včetně plánku ulic určených

k instalaci výzdoby.

10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

11) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12) Tato smlouva. případně její změny či dodatky bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015Sb, o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv).

13) Zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se smluvní strany dohodly. že tato smlouva bude uveřejněna. kromě přílohy č. 1 uvedené

včl. II. odst. 1 této smlouvy (Cenová kalkulace světelné vánoční výzdoby), neboť 'uveřejněním těchto údajů by došlo

k porušení obchodního tajemství ( § 504 za'kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14) Podle ustanoveni § 43 odst 1 zákona č 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se

konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 1. jednání dne 7.11. 2018, usnesením

č. Us 000418/2018 s ' , , _
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za prodlení se zprovozněním celého díla za každý

započatý den prodlení nad rámce smluvního termínu.
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TRADIČNÍ časný VÝROBCE VÁNOČNÍ VÝzooev. DEKORACÍ A OSVĚTLENÍ

1 I. -11— 21113

ne .....I(6.7/75........... V Praze dne
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DOLOŽKA

 

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praževpíěíříém znění

a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000418 /2018 ze dne 7.11.2018 se osvědčuje

právní úkon spočívající V uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 17 a MK -mont

iHuminations s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: (H; ' „" 2018

pověření členové zastupitelstva MČ “W 17
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TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE VÁNOČNÍ význosv, DEKORACÍ A OSVĚTLENÍ

Cenová kalkulace -Vánoční výzdoba od 30.11.18 - 2.1.19

objednavatel:

adresa:

kontaktní osoba:

2. Varianta

Úřad MČ Praha 17 Datum: 26.10.2018

Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 — Řepy Zpracoval:_

RadkaKhOlIOVá'—

 

   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

ks cena za * cena za montáž a celkem za

umístění popis zboží pronájem pronájem demontáž montáž a cena celkem
(set)

..
/ks celkem /ks demontaz

- h E ' Vúřad MC Praha 17 LED rampouc y, L D zaves, 1

dekory 6363

, , LED dekor 9791 (20 ks)

] ce Mako sk ho 40

“' V 9 LED dekor 9801 (20 ks)

ulice Galandova LED dekor 9701 6

ulice Bazovského LED dekor 8851 12

ulice Žufanova LED dekor 9761 5

ulice Skuteckého LED dekor 9721 9

ulice Čistovická LED dekor 9221 11

ulice Žalanského LED dekor 9871 10

živý vánoční strom LED řetězy, denní dekorace, 1

9m špička včetně držáku

výzdoba stříšek

podloubí (pasáž) v LED-PRL-ZAO— teplá bílá/čk 36

ulici Makovského řetěz venkovní

(8640 LED diod)

spotřeba el. energie, montážní

f“ a' , , h , „|
ostatní ( IX cm)/a uc ytny materia '. 1

technicky dozor, servisnl sluzby

a doprava

Cena celkem za roční pronájem bez DPH
353 930 Kč

DPH 21%
74 325 Kč

Cena celkem za roční pronájem vč. DPH
428 255 Kč
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