






 Galerie hlavního města Prahy
110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

__________________________________________________________________________



	Smlouva o dílo č. Z – 3100 – 338 - 2016


uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:



I . Smluvní strany

Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy
		zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou
		ředitelkou
		Staroměstské náměstí 605/ 13
		110 01 Praha 1
		IČO 064 416
		DIČ 006-00064416
		číslo bankovního účtu :xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxxx


Zhotovitel:	firma VETAMBER s.r.o.
		Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5
		IČO 26447541
		DIČ CZ26447541 
		č. ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



II. Předmět smlouvy

1.Předmětem této smlouvy jsou:  

Sádrokartonářské a malířské práce před výstavou „J.Merta“

  (Městská knihovna, Mariánské nám. 98/1, Praha 1, 1.11.2016 – 12.3.2017)



 



2.Smlouvu o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za zhotovení smluvní cenu podle článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu  smlouvy provést veškeré práce, výkony a činnost včetně zajištění materiálu nutné k uvedení prvků do funkčního stavu.
5. Zhotovitel zajistí, aby při stěhování materiálu do i z výstavních prostor a při vlastních pracích nedošlo k poškození či silnému znečištění výstavních prostor, společného schodiště a výtahu.
6. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců galerie.


III. Cena a platební podmínky

1.Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  136.100,- Kč bez DPH
 (slovy: sto třicet šest tisíc jedno sto korun)                                                                                  
              
	sejmutí 8 plakátů a cca 200 popisek z plotrů a provedení malíř. oprav	3.100,- Kč   

výmalba 102 m2 ploch bílým Primalexem					5.900,- Kč                                                      
demontáž a likvidace zrcadla							2.850,- Kč                                                                           
stavba SDK v chodbě, typ A 						          56.900,- Kč 
	stavba SDK příčky  a SDK stropu v „cele“					8.500,- Kč
stavba SDK příčky, typ C							7.450,- Kč
	stavba SDK příčky, typ D							6.350,- Kč
	stavba 2 ks SDK příček, typ F						          13.450,- Kč
stavba soklu, typ E								9.700,- Kč
	výmalba všech nově postavených příček				          14.800,- Kč
	doprava a přesun hmot								7.100,- Kč                                               			                     
        
Dle § 92 a, resp. 92 e zákona o DPH výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno)


(V ceně je zahrnuta práce, materiál, doprava , přesun hmot )

2.Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky včetně případného cla a cenových přirážek, rovněž náklady související s odstraněním přejímkových a vad vzniklých v záruční době.
3.Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury předložené zhotovitelem 
    po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných v předávacím protokole.
4.Objednatel zajistí proplacení oprávněné faktury do 14 dnů od jejich obdržení.
     Objednatel se zavazuje zaplatit cenu na základě zaslané faktury – daňového dokladu, jehož splatnost se stanovuje na 14 dní od dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná opětovně běžet od začátku po doručení opravené faktury objednateli. Za datum zdanitelného plnění se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu, tímto okamžikem vzniká zhotoviteli právo fakturovat (vyúčtovat kupní cenu dle této smlouvy).
5.Cenu lze změnit pouze v případě, že by objednatel písemně oznámil zhotoviteli:
    - že sám provede nebo dodá některé práce, dodávky či zařízení.
    - že se některé práce a dodávky staly bezpředmětnými
    




- dojde-li v průběhu realizačních činnosti k písemnému odsouhlasení změny v kvalitě, kvantitě či druhu dodávky vůči projektu. Takovéto odsouhlasení musí být podepsáno oběma stranami.


IV. Doba plnění

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tedy:
    zahájení prací: 3.10.2016	
    dokončení prací: 12.10.2016


V. Místo plnění

1.Místem plnění jsou výstavní prostory v Městské knihovně, Mariánské nám., Praha 1


VI. Odpovědnost za vady

1.Zhotovitel přejímá odpovědnost za vady díla dle příslušných právních předpisů. Tím není
    dotčeno právo na uplatnění případné náhrady za škody vůči zhotoviteli.


VII. Záruky za jakost
 
1.Na předmět díla dle článku I. této smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti (záruka za jakost) nejméně po dobu trvání výstavy. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla (dnem podpisu předávacího protokolu). Zhotovitel zaručuje, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé k užívání ke smluvenému účelu a bude mít vlastnosti obsažené v této smlouvě (resp. v příloze č. 1 k této smlouvě). Záruka se nevztahuje na poškození způsobené mechanicky, působením chemikálií, atd. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Během záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně a bezodkladně odstranit vady Díla, případně kompenzovat tyto slevou nebo jinak dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, resp. dohody smluvních stran.
2.Případné vady Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla v dohodnuté době, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
 

VIII.  Smluvní pokuty

1.V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín plnění – zhotovení díla dle této      smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.

2.V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla a vady budou odstraněny prostřednictvím třetí osoby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

3.V případě prodlení s úhradou plateb hradí objednatel 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení.




IX. Odstoupení od smlouvy

1.Kromě případů stanovených občanským zákoníkem, je Zhotovitel oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud se Objednatel ocitne v prodlení o více než 15 dnů s úhradou některé platby dle této smlouvy. 

2.Kromě případů stanovených občanským zákoníkem, je Objednatel také oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud 

a)Zhotovitel v průběhu provádění Díla neodstraní Objednatelem vytčené vady ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,
b)se Zhotovitel ocitne v prodlení s řádným zhotovením, instalací a/nebo předáním Díla o více než deset dnů, a/nebo
c)se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad Díla dle čl. 6.3. této smlouvy o více než pět dnů.

Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 


X. Závěrečná ustanovení
 
1.Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednání v písemné formě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2.Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních a zhotovitel po 1 vyhotovení.
3.Pokud nebude v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající občanským zákoníkem.
4.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.





V Praze dne ….................					V Praze dne…………..




………………………………				……………………………
	Objednatel							Zhotovitel
      Galerie hl.m.Prahy				                      Vetamber s.r.o.
 PhDr. Magdalena Juříková					            Tomáš Veber
              ředitelka                                                                                    jednatel




Příloha č.1 : výkresy 
Příloha č.2 : cenová kalkulace Zhotovitele
Příloha č.3 : zadání Objednatele

