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Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 8b.,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

VŠB ., Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická (FMT)

Sídlo: 17. listopadu 2172115, 708 00 Ostrava-Poruba

EC: 61989100

mě: (161939100

Zastoupen: prof. In . Jana Bobravské. CSc., děkanka

Bankovní spojení: SOB a.s.

č. ú.:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: IPoskytovatel:

Název: AKONTEXT, s.r.o.

Sídlo: Záryhničuá 2048/7, 141 oo Praha 4

IČ: 47286954

mě.: CZ47286954

zastupuje: Flatland

Bankovní spojení: SOB

číslo účtu:—

Zápis ve veřejném reistříku vedeném u Městského soudu Praha, spis. zn. (2190915

(dále jen „zhotovítel“)

!. Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem smlouvy je provedení díla (dále jen „dílo“), spočívajícího v přípravě a vytištění Scientific

American brožury - anglické verze Speciální sekce FMT v českém vydání Scientific American (číslo

březen—duben 2019) v rozsahu l6 stran + obálka v počtu 2000 (dvou tisíc) výtisků, K výtiskům

brožury bude fakultě dodáno i pdf celé brožury v rozlišení pro internet k zavěšení na stránky fakulty

a/nebo kamkoli jinam a přeposlání kamkoli podle přání fakulty.

1.2. ;

Objednatel se zavazuje za podmínek upravených v této smlouvě dilo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za dílo.



ll. Doba a místo plnění

2.1

Místem plnění díla je Praha a Ostrava. přičemž k realizaci plnění této smlouvy dojde najipozdéy do w.

dnů od jejího podpisu. V případě prodlení ze stran) zhotovitele a z něj plynoucí realizací Bllllšlut ?

později než do 90 dnů od podpisu smlouvy se cena dila snižuje o 10 % za každý započaty týden

zpoždění.

2.2

Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při realizaci díla.

2.3.

Předmět plněníbude zhotovitelem splněn s řádnou odbornou péčí. ()d zadání objednatele se zhototřtv.

bez jeho souhlasu nesmí odchýlit.

2.4.

Pro řádné a včasné splnění předmětu plnění v souladu sdnhodnutýmí podmínkami je nezbytná

součinnost obou smluvních stran, tj. objednatele i zhotovitele. ke které se tímto objednatel í zhotovitel

zavazují.

2.5.

V případě prodlení při provádění díla vzniklého jednáním uchu opomenutím objednatele. popr" jiny—,t.

osob objednatelem pověřených. které je \: rozporu s touto smlouvou, prodlouží se příslušná dohodnum

lhůta u dobu prodlení objednatele.

2.6.

Zhotovitel je oprávněn pravém dílo dříve než ve lhůtě uvedené výše. Objednatel jc povinen řádné

provedené dílo převzít i před lhůtou uvedenou výše. Zkráccnim termínu plnění díla zhotovitelem se

nemění dohodnutá cena díla.

2.7.

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou. není

druhá strana v prodlení s plněním svých povinností. pokud jejich realímce je podmíněna splněním

povinností. s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

2.8.

Doba plnění je stanovena za předpokladu. že nenastanou žádné nepředvídatelné okolností ale amgslu

ustanovení § 2923 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel není odpovědný m částečné nebo úplne

nesplnění zmíní-ních závazků. jestliže se tak stalo v důsledku vyšší mocí. Za vyšší moc se pokladaw

okolnot—zth které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných

neodmtítclný'ch událostí mimořádné povahy. a nelze rozumně předpokládat, že by zhmovite! mm

okolnost jako překážku odvrátil nebo překonal. Sjednaný termín plnění uvedený v této smlouvě se

prodlužuje 0 dny, ve kterých nebude možno pokračovat v provádění díla, nedohodnouóli se smluvní

strany jinak. Pro vyloučení všech pochybnosti se sjednává. že zhotovitel je povinen neprodleně

druhou stranu o výskytu vyšší moci informovat a provést neodkladné všechna opatření l; vyloučení

škod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu. po ktemu

následky vyšší'mocí trvají včetně doby pmkamtclnč nutné k icjich odstranění 0 ukončení V). iš! m.“

a odstranění následků musí zhotovltel objednatele informovat.

l
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Ill. Cena díla

3.1 .

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

Celkem: ll2 505,00 Kč * 21%DPll=136l31,05 Kč

3.2.

Cena dle této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s plněním dilu

související včetně dopravy. předáni a převzetí apod.

3:3: '

Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. K jejímu navýšení může dojít, pokud po podpisu smlouvy a

před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně právních předpisů ve vztahu k sazbě DP! l.

IV. Platební podmínky

4.1 .

Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada bude prováděna v českých konmácn

4.2.

Objednatel zaplatí cenu za předmět plnění na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po dokončení

a předání díla bez vad a nedodělků nebránícíoh užívání. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít

náležitostí daňového dokladu podle příslušných právních předpisů.

4.3!

Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení a zhotovitel je povinen doručit daňový

doklad nejpozději do 3 dnů od data vystavení. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za správnost

uvedených údajů na faktuře. Pokud by faktum neobsahovala předepsané nebo správné fidaje. je

objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli. Do doby obdržení nové faktury objednatelem lhůta k jejímu

proplacení neběží.

V. Způsob provádění díla

5.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy v rozsahu a způsobem uvedeným

v této smlouvě, řádně a s vynaložením odborné péče.

5.2.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o podstatných skutečnostech.

které mohou ovlivnit plnění povinností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, případně o jiných

skutečnostech, které mohou ohrozit zájmy objednatele, a dále je povinen bez zbytečného odkladu

oznámit objednateli potřebu provedení úkonů nezbytných k ochraně zájmů a majetku objednatele a

předcházení hrozícím škodám.
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5.3.

Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla nebo jeho části třetí osoby nebo využít služeb třetích

osob (poddodavatelů) V případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) odpovídá

Zhotovitel za plnění provedené prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), včetně odpovědnosti za

škody, jako by činnost prováděl sám.

Vl. Předání a převzetí díla

6.1.

Zhotovitel je povinen řádně provedené dílo předat objednateli \; sídle objednatele Objednatel se

zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předání díla.

VII. Důvěrnost informaci

7.1.

Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou vůči třetím

osobám zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvěděl v souvislosti s realizací díla

dle této smlouvy o objednatele a nesmí je zpřístupnit bez. písemného souhlasu objednatele žádné třetí

osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

o případ kdy je zpřístupnění infomace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.

7.2!

Povinnosti dle předchozího ustanovení tohoto článku trvají po celou dobu trvání této smlouvy. jakož i

pojejím ukončení.

7.3.

Smluvní strany se zavazují, že získá-ll smluvní strana od druhé smluvní strany jakékoli osobní údaje,

bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném

znění.

Vlll. Zvláštní ujednání

8.1.

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni o tomto bez zbytečného odkladu informovat

druhou smluvní stranu a společně podniknout kroky k jejich překonání.

8.2.

„le-lí nebo stane—li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních

ustanoveni této smlouvy/„ která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují

dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením plamým/účinným, které nejlépe

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.



IX. Závěrečná ujednání

9.1.

Na právní vztahy., touto smlouvou založené v ní výslovné neupravené, se použijí příslušná ustanoveni

občanského zákoníku.

9.2.

Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří šcjí nedílnou součást.

9.3.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku l;

této smlouvě, podepsaného Oprávněnýmí Zástupci obou smluvních stran

9.4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscíeh s platností originálu. z nichž objednatel obdrží 3 výtisky

a Zhotovitel obdrží ] výtisk.

9.5.

Smluvní strany prohlašuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle. že si loži

obsah přečetly a bezvýhradně s nim souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9.6.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv

(CES) vedené prodávajícím, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách.

číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

9.7 .

Tato smlouva nabývá platnosti dnem pocipisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Vf: vzmhn

k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí & výslovne prohlašují, že jsou jim známy účinky

Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. le-li vyžadováno uveřejnění dle Zákona

o registru smluv, zajistí jej objeónatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

V Ostravě dne 27 4131- 2019 V Praze dne

 

Za objednatele Za dodavatele

  

  


