
SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 19.0539-07

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

/dále jen „objednatel‘7 
a

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov 

Ing. Tomáš Hocke, starosta

00276227
CZ00276227

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Registrace:
/dále jen „zhotovitel44/

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

63981378
CZ63981378

Městský soud V Praze, sp. zn.: C 39803

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon44), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44):

Článek I.
Předmět díla

1. Název akce: Měření hluku Turnov, MÚK Fuěíkova - Jižní sjezd, nový RD, pozemek 
pě. 2263, k.ú. Turnov.

2. Předmětem smlouvy: povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném 
termínu pro objednatele dílo spočívající v měření hluku a vypracování protokolu o zkoušce 
na akci „ Měření hluku Turnov, MÚK Fučíkova - Jižní sjezd, nový RD, pozemek pč. 2263, 
k.ú. Turnov44.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít, jeho převzetí zhotoviteli písemně potvrdit a zaplatit za 
něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení 
díla potřebnou součinnost.

4. Dílo bude objednateli předáno v počtu vyhotovení: 3 paré + CD
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Článek II. 
Doba plnění

19.0539-07

Zhotovitel provede a předá:

1. Měření hluku bude provedeno do 31.10.2019
2. Vypracování a předání protokolu o zkoušce nejpozději do 31.12.2019

Článek III.
Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednávají dohodou cenu Díla, která činí:

Cena díla celkem bez DPH 36 500,00 Kč
DPH 21% 7 665,00 Kč

Cena díla vč. DPH 44 165,00 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti zajištění hlídání místa měření po dobu 
24 hodin dojde k navýšení ceny o 7 500,- Kě bez DPH.

3. Cenu za případné vícetisky vyhotovení díla, požadované objednatelem nad rámec této 
smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zvlášť a bude fakturována samostatně na 
základě písemného požadavku objednatele v ceně dle platného ceníku zhotovitele.

Článek IV.
Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou cenu za dílo bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
objednatelem se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

2. Fakturovaná cena musí odpovídat ceně uvedené v či. III této smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména 
§ 29 zákona ě. 235/2004 Sb., a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo smlouvy, název zakázky.

4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je povinen na faktuře uvádět účet zhotovitele 
uvedený v ustanovení smlouvy upravujícím smluvní strany.

5. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

Článek V.
Ujednání o smluvní pokutě

1. V případě prodlení s úhradou ceny dle faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

2. Neprovede-li zhotovitel dílo v požadovaném termínu, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětné díla za každý den prodlení.
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19.0539-07

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle této smlouvy, a že po 
stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě o dílo.

2. Záruční doba se stanovuje na dobu 24 měsíců.
3. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 

zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je povinen případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění 
reklamace objednatelem.

4. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez 
zbytečného odkladu v souladu se zákonem.

Článek VII.
Ujednání o ochraně osobních údajů

1. Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného 
smluvního vztahu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
(dále jen ,,GDPR“) a s aplikačním zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále 
jen ,,Zákon“).

2. Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění 
výše uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle 
však po dobu stanovenou příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi.

3. Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. 
K osobním údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu 
v pracovněprávním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem 
a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji 
zpracovávanými každým ze správců podléhají interním předpisům daného správce.

4. Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich 
osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou 
povinny informovat subjekty údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na:

- právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení 
zpracování a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
smlouvy smluvními stranami.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě. Jiná než písemná forma se vylučuje.
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4. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 
smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná 
i pro jejich případné právní nástupce.

7. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, 
především dohodou.

V Turnově  dne 2J ^ ^ V Praze  dne 19.09.2019
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