Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 502/2019

Časový harmonogram

Grafické podklady (fotografie, data) dodá objednavatel na základě odsouhlaseného grafického
návrhu interiéru nové budovy Městského úřadu Černošice navržený
do
15.9.2019 včetně.
Zhotovitel během 10ti prav. dní vytvoří grafické návrhy (koláže z fotografií), které se se dle dohody
s objednavatelem budou odsouhlasovat či upravovat dle objednavatele a to i po částech. Na
případné změny

je třeba

počítat

2 -3 dny.

Po odsouhlasení grafických návrhu objednavatelem se dodavatel zavazuje zrealizovat a naistalovat
produkty (tisky, tapety, nápisy, popisky- dle kalkulace, která je součástí smlouvy) do 21 pracovních
dní od zpracuje grafiku, tisk a naistaluje dle návrhu interiéru a to průběžně. Veškeré instalace budou
zrealizovány do 31.10.2019 viz. smlouva o dílo.
Součinností

ze strany objednavatele a zhotovitele je míněno následující:

Objednavatel umožní od 1.10.2019 zhotoviteli přístup do prostor budovy nové radnice a
případně zp lnomocní osobu či osoby, které budou mít na starosti dílčí převzetí díla na základě
protokolu a fotodokumentace . Tím je míněno, že polepy a velkopološné tisky a instalace dle
návrhu bude probíhat průběžně. Nebo na základě dohody je třeba ze strany objednavatele
dopředu v řádu 5 dní informovat zhotovitele o časových možnostech zpřístupnění radnice
k potřebné instalaci příklad ( prac. doba 8-17hod.) Zhotovitel bude stejným způsobem
informovat objednavatele o termínech, kdy a co bude instalovat.
Objednavatel zajistí, aby místnosti, ve kterých bude instalace probíhat byly čisté, neprašné.
K dispozici by měla být elek. Energie a přívod vody. Veškeré polepy , které zhotovitel
garantuje na základě použitých materiálů se nemohou instalovat na vlhké stěny.
Zadavatel garantuje, že při instalaci bude dbát na čistotu a neznehodnotí či jinak neponičí
interiér místností. Po dílčích instalacích vždy pro sobě prostor uklidí a přebytečný materiál na
vlastní náklady odveze.
Zadavatel v případě nesprávné instalace je povinen na vlastní náklady toto opravit.
Zadavatel i objednavatel budou spolu v kontaktu, telefonicky či e-mailem a veškeré změny či
nedostatky budou písemně evidovány. To se týká i případných doobjednávek tisků či polepů,
pokud jejich počty se neshodují s odsouhlasenou kalkulací, která je součástí sm louvy.

