
Rámcová Smlouva o dílo
(dále jen smlouva)

Objednatcl: Dům děti a mládeže Děčín IV, Teplická 34488, příspěvková organizace
Se Siúıęnız Teplická 344.88, Dečín tv - Pødmnkıy, PSČ; 405 02
IČO: 70949565
Nejsme plátci DPH
zastoupený: Bc. Světluší Hochwalderovou, ředitelkou
bankovní Spojení: 2023243 l il] l 00
(dále jen „objednatelfl na straně jedné
a
Dodavatel: Helena Rybárová _ v ._ t __.
se sídlem: TEFLIĹMJLÍÖh/HŮDĹ'ÚÍMJĹ
Ićoz __...ěřáćàžšıażtzűL
Neplátce DPH
(dále jen „Zhotovitelfi na Straně druhé

1. Smluvní strany
Shora uvedené Smluvní Strany Shodně prohlašují, že mají právní subjektivitu a jsou oprávněny
uzavřít Svým jménem závažkový právní vztah. Zhotovitel je pak zejména oprávněn vykonávat níže
uvedený předmět činnosti, a to vlastním jménem a na vlastní účet.
Za objednatele jsou oprávněny jednat osoby_ve věcech smluvních,p-

ve věcech plnění
Smlouvy (objednávky). Za .zhotovitele jc oprávněn jednat přímo Zhotovitel Sám osobně.

2. Předmět plnění smlouvy
Obchodní Spoluprací Smluvních stran podle této Smlouvy se rozumí uzavírání dílčích Smluv o dílo
(objednávky na jednotlivé Zájmové kroužky) na šití kostýmů a doplňků pro taneční a sportovní
vystoupení.
Vůči předpokládaným dílčím Smlouvám o dílo (obj cdnávka/žadávacím listům) va provedení
předmětu díla má tato Smlouva povahu rámcového kontraktu obsahujícího Současně všeobecné
podmínky, které budou Smluvní strany při výkonu Svých práv a povinností podle jednotlivých
dílčích smluv dodržovat. .

3. Místo plnění
Místo plnění dila uvedeného v či. 2 této smlouvy je Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace, adresa: Teplická 344í38, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Konkrétní středisko
bude uvedeno vždy na objednávce včetně oboustranně odsouhlasené ceny.

4. Platnost smluvního stavu
Smlouva mezi oběma smluvními stranami Se Sjednává na dobu určitou a to v období od 1.9.2020 do
vyčerpání částky 99.999,~l<.č bez DPH.

5. Podminky plnění
Zhotovitel se podpisem této smlouvy :ťavazuje Zejména k tomuto:

- dílo provést vlastními prostředky, opravy a údržby těchto prostředků hradit vlastním
nákladem a na vlastní účet
- Zhotovitel je povinen sám změřit a Zapsat míry pro požadovaný kostým, změření provede
vždy na konkrétním středisku po domluvě S objednavatelem
- zhotovitel je povinen minimálně 2x vyzkoušet ušitý kostým na konkrétním Středisko po
domluvě s obj cdnavatelem a provést další úpravy před předáním konečného díla
- zhotovitel Se- zavazuje jednotlivá dílčí plnění provést vždy dle dohodnutých podmínek a
v dohodnutých termínech zejména Sám, Svými zaměstnanci, nebo formou Subdodávky
- provádět práce v požadovaném množství, kvalitě a daném termínu v Souladu S právními
předpisy



- v případě vzniku škody na majetku objednatele zhotovitel SouhlaSí S případným
přeúětovánírn veškerých nákladů S odstraňováním škod Spojeným a popř. i pokut a penále
vyměřenych Orgány Státní Správy
- dodržovat zásady ochrany zdraví při práci

Objednatel Se podpisem této Smlouvy zavazuje Zejména k tomuto:
- při Zadávání dílčích díl domluvit předání požadovaného materiálu k provedení díla
- Seznámit Zhotovitele S požadavky na množství, kvalitu a termín zhotovení díla/jeho

konkrétní části

6. Cena díla
Cena díla je Stanovena Smluvně na každou konkrétní zakázku a to vždy oznámením objednavatele o
výši ceny a akeeptací zhotovitele, obojí v písemné formě (objednávka).
Cenu díla vyúčtuje zhotovitel objednavateli dokladem, l-tterzír bude mít náležitosti daňového dokladu
a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne převzetí díla objednavatelem.

7. Další ujednání
- Zhotovitel odpovídá za celou realizaci díla od předání místa plnění do předání Zhotovení
díla.
- Při nedodržení lhůty Splatnosti má fakturující Strana (na faktuře=dodavatel`J právo
fakturované Straně (na faktuře=odběratel) účtovat Smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky za každýr započteny den
- Při nedodržení lhůty nebo kvality plněných prací, je objednatel oprávněn pozdržet platbu za
dílo do odstranění závad a podpisu protokolu o jejich odstranění, přičemž neběží Shora
Sjednaná Smluvní pokuta ani úrok Z prodlení. V případě nemožnosti odstranit závady na
účtovaném díle, zkrátí objednatel platbu.
- V případě vzniku škody objednatele (např. poškození látky, špatně uvedené míry) činností
Zhotovitele, je objednatel oprávněn takto vzniklou škodu započíst proti plnění ve prospěch
zhotovitele.
- Skuteěno Sti a další podmínky v této Smlouvě neuvedené Se řídí platným zněním Občanského
zákoníku. Veškeré Spory z této Smlouvy' vzniklé, nebudou-li řešeny domluvou Smluvních Stran,
budou S konečnou platností řešeny soudní cestou.
- late smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží l
vyhotovení.

Tato smlouva nezakládá mezi Smluvními Stranami vztah vylučnosti či ezkluzìvíty, ani vztah
pracovní, Služební čí jiné zátdslostì, když zhotovitel výslovně prohlašuje, že o vznik vylučnosti či
exkluzivity, ani pracovní, Služební či jiné závislosti na objednateli nemá zájem. Obě Smluvní Strany
jsou S ohledem na to jako samostatné a na Sobě navzájem nezávislé Subjekty oprávněny i po
uzavření této Smlouvy uzavírat další Smlouvy o dílo obdobného charakteru S jakýmkoliv třetími
Subjekty.

Obě Smluvní Strany Smlouvu přeč-etly a prohlašují, žc Se všemi vyše uvedenými body plně Souhlasí
a ve Své Svobodné vůli Se zavazují je plně dodržovat.
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