
'íx lĺĺłfnłíłłł,n

Smluvnístrany

Obiednatel:

sĺdlo:

zastoupen:

lč:
bankovní spojení:
kontalĺtnĺ osoba;

(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupen:

IG:

Dlč:

zapsán:

a

SMLoUVA o DĺLo
č. sMLPR_201 9_BB8-00 1002

Památník národního pĺsemn ictví
Strahovské nádvoří 13211, í18 38 Praha 1

Mgr. Zdeňkem Fľeislebenem, ředitelem

0002331 I

čN B praha, 10437011 tor 1o
Milan Kerelĺanič
(tel.:E,e-mail:

Trade FIDES, a.s.

Dornych 57,617 00 Brno
lng. Tomášem Juráněm, členem představenstva

619 74731
cz 6í9 74731
v obchodnĺm Ęstříku vedeném u KĘského soudu v Bľně,
oddíl B' vložka 2988

KB a.s., Brno_město, č. ú. 69873í025710100bankovnĺ spoienĺ;
kontalĺtní osoba Jan Bozděch

(tel.:Le-mail:

(d ál e jen,,zhotovitel')

uzavírajĺ dnešního dne, měsĺce a roku na základě vzĺájemné dohody nás\edujĺcĺ smlouvu o
dĺlo dle s 2586 a nás|. občanského zákoníku.

1. PnełMgut_e:

1.1 Touto sm]ouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele nĺŽe uvedené dĺlo a
objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny.



2 PŘeoľvlĚľ plľĚľĺ
Předmětem plnění dle této smlouvy je modernizace poplachového, zabezpeěovacĺho a
tísňového systému v objektu Letohrádku Hvězda.

Rozsah dĺla je určen objednatelem akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která
je jako Příloha ö. 1 nedĺlnou souěástí této smlouvy.

2.1

2.3 Součástĺ dĺla je zejména
- dodávka a montáŽ systému
- uvedení do provozu
- výchozí revize
- zaškolení zástupcŮ objednatele do obsluhy zařízęní po jeho uvedení do provozu- potřebná dokumentace a návody k obsluze zařízení v českém jazyce

2'4 Zhotovitel se zavazuje provést dĺlo na svůj náklad a na své nebezpečĺ v souladu
s podmĺnkami sjednanými touto smlouvou.

2.2

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

objednatel se zavazĄe řádně provedené dílo převzít a zaplatit za né sjednanou cenu'

Mísľo A DoBA PLNĚNĺ

Místem plnění dle této smlouvy je Letohrádek Hvězda, obora Hvězda, Lĺbocká 25a,
Praha 6 - Liboc.

Konečným termÍnem předánídĺla je: 18. 12.2019
Zhotovitel se zavazu1e, že zahájí práci na dĺle bez zbytečného odkladu po uzavření
této smlouvy.

DodrŽenĺ konečného termínu předánĺ díla zhotovĺtelem je závislé na řádné a věasné
souöinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě nebo vyŽádané zhotovitelem.
V případě prodlenĺ objednatele s předánĺm staveniště, poskytnutím potřebné
souěinnosti, či s plněním jiných závazkťl vyplývajících z této smlouvy nenĺ zhotovitel
v prodlenĺ se dokončením dĺla.

DŮvodem pro prodlouŽenÍ kterékoli ze sjednaných lhŮt ve śmlouvě je i vyšší moc
anebo skutečnost, Že:

a) dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody smluvních stran, anebo
b) zhotovitel zjistil skrytou překáŽku, která znemoŽňuje provedení díla dohodnutým

způsobem, anebo
c) nastaly nepříznivé klimatické podmínky bránící prováděni dĺla předepsaným či

obvyklým technologickým postupem'

Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky nebránĺcí jeho řádnému uŽívání, je
objednatel povinen dĺlo převzít s tím, Že tyto jednotlivé vady a nedodělky vytkńe
v protokolu o předánĺ a převzetí díla, kdyŽ strany v tomto současně sjednají přiméľené
termíny k jejich odstranění.

V případě, Že objednatel odmítne dĺlo převzĺt z důvodu vad nebo nedodělků bránících
řádnému uŽívání díla, je povĺnen uvést v protokolu o předánĺ a převzetĺ dŮvody
nepřevzetí díla a specifikaci jednotlivých vad a nedodělkŮ. Nový termín předání a
převzetí dĺla urcí smluvní strany dohodou'

Za den splnění závazku zhotovitele dokončit a předat dĺlo nebo jeho část se povaŽuje
den uvedený v protokolu o předánl a převzetí dĺla a není_li uveden, pak den podpisu
pľotokol u objed natelem.
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