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Smlouva o dílo č.19SD004
(dále len „Smlouva")

uzavřená na základě výsledku Objednatelem vypsané veřejné zakázky „Výměna záložního zdróje v čp.
144012a (Nové náměstí) ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp.
201 — divadlo (ulice K Sokolovně)" podle nabídky Zhotovitele 281/Jelínek F. ze dne 9.7.2019. dle ust. § 2586
a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

Zhotovitelem:

ELFIS spol. s r.o.

Kolmá 10

IČ:44794932

DIČ: CZ44794932

19000 Praha 9

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. č.účtu:
Zastoupená: Ing. Filip Jelínek, Petr Sommer

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5755

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Jelínek

• k jednání ve věcech technických a předání díla: Ing.Jiří Pýcha

(dále jen „Zhotovitel")

a

Objednatelem:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114 ~

zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou

ve věcech technických: Odborem správy majetku, panem Vladko Rechcíglem,

tel.: 271 071 864, mob -mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.; Č. ú.:

IČO: 00240915

DIČ: 0Z00240915

Osoby oprávněné jednat za Objednatele:

• k jednání ve věcech smluvních: paní Jana Kovaříková, tel.:

• e-mail :

® k jednání ve věcech technických a předání díla:

pan Vladko Rechcígel, tel. e-mail :

(dále jen „Objednatel")

(společně označováni jako „Smluvní strany")
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ČI.1.
Předmět Smlouvy -

1. „Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (Nové náměstí) ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a
výměna záložního zdroje v čp. 201 - divadlo (ulice K Sokolovně)"

Předmětem Smlouvy je dodávka dvou nových záložních zdrojů a jedné klimatizační jednotky. včetně
likvidace původních zařízení a funkční zkoušky ve spolupráci s firmou Zeus s.r.o. (výtah čp. 1440) a
firmami K.B.K. fire s.r.o. (požární véntilátory), Alkon s.r.o. (EZS, EPS) včetně nákladů s tímto spojených
(UPS v čp. 201).

1- 1ks zdroje UPS EATON 93P5 40kW s bateriemi
2- 1ks klimatizace TOSHIBA Qch = 4,6kW
3- 1ks zdroje UPS Eaton 93PS 20kW s bateriemi

2. Za činnosti související s instalací UPS se považuje zejména:
Doprava na místo instalace, stěhování v úrovni roviny, připojení, uvedení do provozu, nastavení UPS,
proškolení a ostatní tak, jak je uvedeno v nabídce. Demontáž, vystěhování, odvoz a likvidace stávajících
zařízení.

2a. Za činnosti související s instalací klimatizace se považuje zejména:
Doprava na místo instalace, stěhování v úrovni roviny, instalace, připojení, uvedení do provozu,
nastavení, proškoleni a ostatní tak, jak je uvedeno v nabídce.

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s podmínkami této Smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za zhotovení Díla.

ČI. 2.
Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cesia za Dílo činí celkem 546.000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetšest tisíc korun
- českých) bez DPH. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21/0.

ČI. 3.
Platební podmínky

1. Platba proběhne na základě faktury vystavené vždy po předání Díla Objednateli, přílohou faktury bude
potvrzený dodací list nebo předávací protokol. Fakturace bude probíhat po dodání nebo předání a
převzetí díla objednatelem se splatností 30dní. V případě nespinění požadavku na připravenost místa
pinění 10 dnů po sjednaném termínu, může Zhotovitel fakturovať cenu za zařízení. Instalace a uvedení
do provozu bude fakturováno po provedení instalace a uvedení Díla do provozu.

2. Pokud .nebudou platby uhrazeny v termínech uvedených na fakturách,Je Zhotovitel oprávněn účtovat
smluvní pokutu ž prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. .

3. Nebude - li Dílo dodáno v určeném čase, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu z prodlení ve
výši 0,05% z hodnoty nepředaného díla za každý den prodlení.

4. Dílo je vlastnictvím Zhotovitele až do úpiného uhrazení celé sjednané částky Objednatelem. V případě
prodlení s úhradou akontace nebo splátky, si Zhotovitel vyhrazuje právo neposkytovat servis a technickou
podporu, a to až do úhrady již splatných faktur.

5. V případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou jeho závazků po dobu delší než 15 dnů, je
Zhotovitel oprávněn Dílo odpojit, vystěhovat a odvést, přičemž tyto náklady budou fakturovány
Objednateli.
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ČI.4.
Termín, místo přědání Díla, stavební připravenost, kontaktní osoby -

1. Do 30.09.2019.

V případě nespinění požadavku na připravenost místa pinění 10 dnů po sjednaném termínu, může
Zhotovitel fakturovat cenu za zařízení. Instalace a uvedení do provozu bude fakturováno po provedení
instalace a uvedení Díla do provozu.

2. Místo předání Díla UPS 40kW a klimatizace je budova čp. 144012a (Nové náměstí) Uhříněves. Místo
předání díla UPS 20kW v čp. 201, Uhříněves — divadlo (ulice K Sokolovně)".

3. Kontaktní osoba za Objednatele ve věcech obchodních je: paní Jana Kovařílová tel. Č. ve
věcech technických na zakázkách: pan Vladko Rechcígel tel. Č

4. Kontaktní osoba za Zhotovitele ve věcech obchodních a technických: Ing.Jiří Pýcha, tel.č.
Ing. Filip Jelínek, tel.č

ČI. 5.

Záruka za jakost a pozáruční servis

1. Na zdroj UPS i klimatizaci poskytuje Zhotovitel záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne předání díla,
a to za předpokladu, že Uživatel objedná u Objednatele a Objednatel provede roční garanční
profylaktické prohlídky do 12 - ti měsíců ode dne uvedení Díla do provozu. V této záruční době se
Zhotovitel zavazuje bezplatně nastoupit ke zjištění příčiny a opravě závady předaného Díla, která byla
způsobena výrobní nebo materiálovou vadou.

2. V případě, že se na Díle objeví vada, vyzve Objednatel Zhotovitele písemně (faxem) k servisnímu zásahu
a k opravě vady.

3. Objednatel musí při užívání Díla dbát na to, že optimální teplota pro baterie činí 20-22°C, a že vyšší
teplota má vliv na zkrácení životnosti baterií.

4. Právo na záruční opravu zaniká v případě, že závada vznikla připojením zařízení na sít' neodpovídající
ČSN., nevhodným skladováním či umístěním, neodborným zásahem či manipulací, mechanickým
poškozením, resp. aplikací zařízení v rozporu s technickými podmínkami výrobce, a to vše po
bezvýhradném převzetí Díla Objednatelem.

5. Pokud bude při opravě zjištěna, že závada nespadá do záruky, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré náklady spojené s opravou.

6. V případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou faktur po splatnosti, vyhrazuje si Zhotovitel právo
neprovést záruční servisní zásah do doby, než budou všechny faktury uhrazeny.

7. Zhotovitel nabídne pozáruční servis, a to po ukončení záruční dobý. '

ČI. 6.

Závěrečná ustanovení

1. Změny nebo dodatky této Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma
zúčastněnými stranami.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.

3. Ostatní náležitosti v této Smlouvě neuvedené budou řešeny dle zákona č. 8912012 Sb. , občanského
zákoníku.

4. Tato Smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.

5. Smluvní strany se dohodly, že strany nejsou oprávněny převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy
nebo z její části třetí osobě.



6. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebose stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení
této Smlouvy účinná. Strany této Smlouvy se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního, neúčinného a_úmyslu:obou smluvních stran v den uzavření této Smlouvy: _

7. Strany prohlašují,,že si tuto smlouvu přečetlý, jejímu obsahu rozumí a na důkaz své pravé a svobodné
vůle a souhlasu s obsahem tuto smlouvu podepisují.

V Praze, dne 12/ Z 77

Za Zhotovitele:

Ing. Filip J

Petr Som
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V Praze, dne

Za Objednatele:

Vojtěch Zelenka

starosta MČ Praha 22
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