
Smlouva

Smluvní strany

1.1 Jiří Šnábl -Modua

Zastoupená

IČ: 12013927

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

  

(Dálejen zhotovitel)

1.2 Městská část Praha 9 Sokolovská 324/14,190 00 P-9

KST odd. kultury, mládeže a

tělovýchovy

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Adamem Vážanským,

místostarostou městské části

zastoupená V ostatnich věcech:

/oba jednají na základě Podpisového a

Kompetenčního řádu Us. RMC 325/15

ze dne 1. 7. 2015/

IČ: 00063894

DIČ: CZ 00063 894

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 

(dálejen objednavatel)

se V souladu s ustanovením § 536 obchodního zákona dohodli takto:

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele zajistit ve dnech 28. a 29. září 2019 na

Svatováclavskou pouť dobové rekvizity a stavby včetně montáže a demontáže na

dvoudenní komponovaný program ve středověkém stylu pod názvem „Návrat knížete

Václava“. Dřevěné podium s plachtou,5 kusů ryt. stanů, dva dobové přístřešky

s lavicemi a stoly, deset kusů praporů, dobové stojany na programy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje tyto služby zajišťovat dne 28. září od 11.00 hod. do 18.00

hod. a 29. září od 10.00 hod. do 17.00 hod. u kostela sv.Václava na Proseku V Praze.



   

III.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

3 . 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit nepřetržitou přítomnost pracovníka agentury, který

bude oprávněn řešit s objednavatelem případné problémy či požadavky. Odpovědný

pracovník bude přítomen V den akce od 8.00 hod. do 18.00 hod.

3.2. Přerušení nebo náhlé ukončení programu, např. z důvodu nepříznivého počasí,

bude vždy projednáno předem s objednavatelem, který si však vyhrazuje právo

konečného rozhodnutí.

3.3. Objednavatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na místo konání 28.9.2019

od 07.00 hod.

3.4. Zhotovitel je povinen V průběhu programu, který je předmětem této smlouvy

dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy.

3.5. Objednavatel má právo kontrolovat poskytování služeb a zjistí-li, že zhotovitel je

V rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat na zhotoviteli sjednání nápravy.

IV.

Cena plnění

4.2. cena dle odstavce 4.1 je stanovena dohodou podle zák.526/90 Sb. o cenách

částkou 30 000Kč slovy třicettisíckorunčeských+ 21% DPH

4.3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny má zhotovitel právo požadovat vedle

zaplacení ceny též úroky s prodlení ve výši 0,05% výše ceny za každý kalendářní den.

V.

Závěrečná ustanovení

5.1. Účastníci této smlouvy po jej ím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,

že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné

vůle a nebyla ujednána V tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz

toho připojují své podpisy.

5.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana

obdrží po dvou párech.

5.3. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

V Chomutově dnexŽ'Ž—ŽŠZÚ ..


