
SMLOUVA 0 VYPOØÁDÁNÍ ZÁVAZKÙ

uzavøená dle §  1746,  odst. 2 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní,
mezi tìmito smluvními stranami:

Dìtský domov se Školou, základní š kola a š kolní jídelna, Školní 89, 471  28 Hamr na Jezeøe

Zastoupený øeditelem Mgr. Václavem Konopiským:

lè: 622 37 047

(dále jen „objodnat®l")

a

TOKO CZ s.r.o.

Sídlo:  Na Rokytce  1032/24,180 00 Praha 8 -Libeò

lè: 27266214

DIÈ:  CZ27266214

(dále jen „dodavatol")

1.

Popis skutkového stavu

1.    Smluvní  strany  uzavøely  dne  30.08.       2019  smlouvu  o  dílo,  jejímž  pøedmìtem  bylo  -

„Odstavná plocha pro auta -Dìtský domov se š kolou Hamr na Jezeøe".
2.    Strana   objednatele  je   povinným   subjektem   pro   zveøejòování   v Registru   smluv   dle

smlouvy uvedené v ustanovení odst.  1. tohoto èlánku a má povinnost uzavøenou smlouvu

zveøejnit  postupem  podle  zákona  è.  340/2015  Sb.,  zákon  o  registru  smluv,  ve  znìní

pozdìjš ích pøedpisù (dále jen „ZRS").
3.    Obì  smluvní  strany  shodnì  konstatují,  že  do  okamžiku  sjednání  této  smlouvy  nedoš lo

k øádnému  uveøejnìní  smlouvy  uvedené  v odst.   1   tohoto  èlánku  v Registru  smluv  dle

pøísluš ného zákona a že jsou si vìdomy právních následkù s tím spojených.
4.   Vzájmu    úpravy   vzájemných   práv   a    povinností   vyplývajících   z pùvodnì   sjednané

smlouvy,   s ohledem   na   skuteènost,   že   obì   strany   jednaly   svìdomim   závaznosti
uzavøené   smlouvy   avsouladu   sjejím   obsahem   plnily,    co   si   vzájemnì   ujednaly,

a ve snaze   napravit  stav  vzniklý  v dùsledku   neuveøejnìní   smlouvy  v Registru   smluv,

sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znìní, jak je dále uvedeno.

11.

Práva a závazky smluvních stran

1.    Smluvní   strany   si   tímto   ujednáním   vzájemnì   stvrzují,   že   obsah   vzájemných   práv

a povinností,   který  touto  smlouvou  novì  sjednávají,  je  zcela  a  beze  zbytku  vyjádøen
textem  pùvodnì sjednané smlouvy',  která tvoøí pro tyto úèely pøílohu této smlouvy.  Lhùty

`  Vpølpadì  jakýchkoli  zmìn  smlouvy  na  veøejnou  zakázku  musí  být  tyto  zmìny  vsouladu  s  §  222  zákona

è.134/2016,  o  zadávání  veøejných  zakázek,  jinak  by  mohl  být  postup  zadavatele  považován  za  pøestupek  dle

§ 2Gs tohoto zákona.
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se  rovnìž  øídí  pùvodnì  sjednanou  smlouvou  a  poèítají  se  od  uplynutí  31  dnù  od  data

jejího uzavøení.
2.   Smluvní  strany  prohlaš ují,  že  veš kerá  vzájemnì  poskytnutá  plnìní  na  základì  pùvodnì

sjednané  smlouvy  považují  za  plnìní  dle této  smlouvy  a  že  v souvislosti  se  vzájemnì

poskytnutým   plnìním   nebudou  vzájemnì  vznáš et  vùèi  druhé  smluvní  stranì  nároky
z titulu bezdùvodného obohacení.

3.    Smluvní  strany  prohlaš ují,  že  veš kerá  budoucí  plnìní  ztéto  smlouvy,  která  mají  být  od

okamžiku  jejího   uveøejnìní   v RS   plnìna  v souladu   s obsahem   vzájemných   závazkù

vyjádøeným v pøíloze této smlouvy, budou splnìna podle sjednaných podmínek.

4.    Smluvní strana,  která je povinným  subjektem  pro zveøejòování v registru smluv dle ZRS

smlouvy  uvedené  v èl.  1.  odst.  1  této  smlouvy,  se  tímto  zavazuje  druhé  smluvní  stranì

k neprodlenému   zveøejnìni   této   smlouvy   a   její   kompletní   pøílohy   v registru   smluv

v souladu s ustanoven(m § 5 ZRS.

111.

Závìreèná ustanovení

1.    Tato smlouva o vypoøádání závazkù nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Registru smluv.

2.   Tato   smlouva   o   vypoøádání   závazkù   je   vyhotovena   ve   dvou   stejnopisech,   každý

s hodnotou originálu, pøièemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Pøíloha è,1  -Smlouva o dílo ze dne 30.08.2019
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SMLOUVA 0 DÍLO

uzavøená  podle  ustanovení  zákona  è.   89/2012   Sb.,   obèanslý  zákoník,  ve  znìm'  pozdìjš ích

pøedpisù.

1.   Smluvní strany

1.1.Objednatel

Sídlo:

1.2 Zhotovitel:
Zapsán do OR:
Sídlo:
Provozovna:

gÉ::#9o,1,Yžesš ÉokunHa=enø:Jezeøe
IÈ : 62237047
osoby oprávnìné jednat ve vìci plnìní pøedmìtu této smlouvy
Mgr. Václav Konopiský

TOKO CZ  s.r.o.
Mìstský soud v Praze, oddíl C, vložka 180/ 694
Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8 -Libeò
Fibichova 68, 47127 Stráž pod Ralskem
IÈ 27266214
DIÈ CZ27266214

2.   Pøedmìt  dfla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo :

ˆ     Odstavná Dlocha Dro auta -Dìtský domov se š kolou Hamr na Jezeøe

2.2 0bjednatel se zavazuje øádnì Žhotovené dílo pøevzít a zaplatit cenu díla.
2.3 Rozsáh díla odpovídá cenové nabídce.

3.   Fakturace a platební podmínlqr

3.1 Faktuace probìhne na základì odsouhlasení skuteènì provedených prací a pøedání ucelené
èásti  celku  povìøeným  pracovníkem  objednatele.  Faktury  budou  obsahovat  náležitosti
daòového  dokladu dle  §  12,  odst.  2,  zákona è.  588/92  Sb.,  o  DPH,  ve znìm' pozdìjš ích

pøedpisù.   Lhùta   splatnosti   u  koneèné   fáktury  je   10   dní   od   data  doruèení   fktury
objednateli. Den uskuteènìní zdanitelného plnìní je den, kdy objednatel pøevezme dílo dle
èlánku 2. této smlouvy.
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3 .2 Maximální cena za práce uvedené v bodì 2. je stanovena dohodou:

Zhotovení odstavné plochy pro auta DDŠ Hamr na Jezeøe 464.970,00 Kè bez DPH, DPH
21 °/o 97.644,00, celková cena vèetnì 21 % DPH 562.614,00 Kè.

3.3 Pøípadné  vícepráce  budou  pøedem  vzájemnì  odsouhlaseny  a  dále  øeš eny  dodatkem  ke
smlouvì. Chybìjící materiál potøebný ke Zhotovení odstavné plochy hradí objednatel.

3.4 Smluvní sankce za pozdní úhradu fáktu je dohodnuta na 0,05 °/o z nezaplacené èástky za
každý den prodlení.

3.5 V pøípadì odstoupení od pøedem odsouhlasené  Smlouvy o dílo, uhradí objednatel stomo

poplatek vy výš i 30°/o z ceny díla.

4.   Doba plnìní a místo plnìní

4.1 Místem provádìní díla je Dìtský domov se  š kolou Hamr na Jezeøe  Školní ulice Hamr na
Jezeøe, v temínu od data podpisu této smlouvy do doby ukonèení díla.

4.2 Termín provádìní díla: dle dohody smluvních stran: záøí 2019 -listopad 2019.

4.3 Zahájení  díla  oznámí  zhotovitel  objednateli  s nejménì  3denním  pøedstihem.  Zhotovitel
zaháj í provádìní prací po odsouhlasem' tohoto temínu obj ednatelem.

4.4 0  pøevzetí  díla bude  poøízen pøedávací  protokol,  potvrzený oprávnìnými  zástupci  obou
úèastnických  stran.  K pøedání  díla  vyzve  zhotovitel  objednatele  nejménì  s tøídenni'm

pøedstihem.

4.5  Pøi zásahu do plnìm' di'la vyš š í mocí, to je neobvyklými okolnostmi, které brání doèasnì
nebo  trvale plnìní  smlouvou  stanovených povimostí,  které  nastanou po  nabytí platnosti
smlouvy a které nemohly být objednatelem ami Žhotovitelem pøedvídány nebo odvráceny,
se  po  jejich  vyjasnìm'  smluvní  strany  dohodnou  a  upraví  smlouvu  dodatkem  ktéto
smlouvì.

5    Ujednání pro oblast BOzp a po

5.1 Zhotovitel se zavazuje:øídit se „ Základním pouèením o BOZP, PO a OZP" pøevzatým pøi

pøedání pracoviš tì.

6    0statní ujednání

6.10bjednatel je  oprávnìn prùbìžnì  kontrolovat provádìní  díla zhotovitelem  a zjistí-li,  Že
zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávnìn požadovat odstranìní
vzniklých vad v provádìní díla øádným zpùsobem.

6.3 0dpovìdnost za vady materiálu a prací se øídí ustanoveními Obèanského zákoníku.
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6.4 Zhotovitel pøejímá záruku za provedení díla po dobu 36 mìsícù od protokolárního pøedání,
na dodávky zaøízení dle záruèních podmínek výrobcù. Zárúka se nevztahuje na poruchy èi
závady zpùsobené neodbomým nebo násilným zacházem'm se zaøízením.

6.5 0bjednatel   uplatòuje   reklamace   písemnì   nebo   osobnì   v kanceláøi   zhotovitele   (   ne
telefonicky) a je povinen umožnit hotoviteli pøístup do objektu, pokud je nutné k øádnému
odstranìní vad a nedodìlkù.

6.6 Minimální potøebný odbìr studené vody a el. energie poskytne na svùj náklad objednatel.

7.    Závìreèná ustanovení

7.1 Úèastníci této  smlouvy po jejím pøeètení prohlaš ují,  že  souhlasí  s jejím obsahem, Že tato
byla sepsána na základì pravdivých údajù, jejich pravé a svobodné vùle a nebyla ujednána
v tísni  ani  za jinak jednostrannì  nevýhodných podmínek.  Na dùkaz   toho  pøipojují  své

podpisy.

7.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou úèastnických stran a je sepsána ve
dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a  z nichž po jednom obdrží každá strana.

8.    Osoby zmocnìné kjednání z pøedmìtu této sm]ouvy

Za obj ednatele :

9.    Podpisy smluvních stran

Ve stráži pod Ralskem        dne    Úé7.  d? o40/9
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