
 

Smlouva o dílo světelné vánoční výzdoby MČ Praha 17

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb)

Objednatel: Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupený: PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou MČ Praha 17

IČ: 00231223

DIČ: cz00231223

na straně jedné (dále jen jako „Objednatel")

Poskytovatel: DECOLED s.r.o.

se sídlem: Fráni Šrámka 2622/18, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupený: Mgr. Evou Poláčkovou, jednatelkou

IČ: 25683853

DlČ: cz 25683853

Bankovní spojení:

Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 60918

Korespondenční adresa — provozovna

Vánoční dvůr Dobrovíz — Kladenská 37, 252 61 Dobrovíz

na straně jedné (déle jen jako „Poskytovatel“)

Čl. 1

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele ve dvou po sobě jdoucích obdobích

komplexní služby zabezpečení vánočního osvětlení spočívající zajištění pronájmu,

montáže a demontáže (včetně provozního servisu) slavnostního vánočního osvětlení

v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy; montáž a demontáž provede

poskytovatel.

1.2 Odběr spotřeby elektrické energie je zajištěn u firmy vykonávající správu veřejného

osvětlení na území městské části Praha 17.

1.3 Obdobími podle odst. 1.1. tohoto článku rozumí:

a) Od 27.11.2020 do 3.1.2021

b) Od 26.11.2021 do 2. 1. 2022
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ČI. 2

Cena díla a způsob platby

Celková cena za zajištění plnění předmětu této smlouvy je stanovena za dobu trvání

této smlouvy a činí:

544.532 CZK + DPH v zákonné výši

Cena za zajištění vánoční světelné výzdoby členěná na jednotlivá období činí:

období listopad 2020/leden 2021

cena bez DPH 272.266 CZK + DPH v zákonné výši

období listopad 2021/leden 2022

cena bez DPH 272.266 CZK + DPH v zákonné výši

V ceně jsou zahrnuty kompletní náklady podle předložené kalkulace a specifikace:

dekorační prvky vLED provedení (dekory + osvětlení stromu), jejich montáž,

demontáž, fixační, kotvící a přípojný elektromateriál, tech. dozor, dopravy a odvoz

prvků.

Po demontáži světelné vánoční výzdoby v souladu s touto smlouvou vystaví

poskytovatel fakturu, která bude mít všechny náležitosti. Splatnost faktury bude činit

21 dní od doručení.

Čl. 3

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 27. 11. 2020 do 2. 1. 2022.

Tuto smlouvu Ize ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou

výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé

smluvní straně. V případě, že by poskytovatel smlouvu vypověděl a výpovědní doba

by zasahovala do období realizace díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn od

této smlouvy jednostranně odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení

s okamžitou účinností.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy se doručují na adresy uvedené

vzáhlaví této smlouvy, nebyla-li některou ze smluvních stran písemně sdělena

jiná adresa ktomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost

adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta

písemnost vrátí jako nedoručenou zdůvodů, že adresát písemnost nevyzvedl

vúložní lhůtě, nebo odmítl převzít nebo se na uvedené adrese již nezdržuje;
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za den doručení se vtakovém případě považuje den, kdy byla písemnost

vrácena druhé smluvní straně.

čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání smlouvy vkaždém období uvedených

včlánku 1, odstavci 1.3. vždy nejpozději do 26. 11. 2020 a 27. 11. 2021 provést

instalaci vánoční světelné výzdoby, od 26. 11. 2020 do 3. 1. 2021 a od 27. 11. 2021

do 2.1.2022 zajistit provoz vánoční světelné výzdob a do 31. ledna provést demontáž

světelné vánoční výzdoby a odvoz k uskladnění.

Objednatel je povinen po zjištění vady předmětu nájmu tuto skutečnost neprodleně

pronajímateli písemně oznámit. V případě zcizení či poškození předmětu nájmu třetí

osobou je nájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit pronajímateli i Policii

ČR.

Poskytovatel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění závad vánočního světelného

osvětlení neprodleně po zjištění či ohlášení takovéto závady a odstranit ji vco

nejkratším možném termínu, nejpozději však do 12 hodin od nahlášení závady

zadavatelem.

čl. 5

Smluvní pokuty

Vpřípadě prodlení poskytovatele smontáží a zprovozněním vánoční světelné

výzdob od doby smluvené dle čl. 1, odst. 1.3. a čl. 4, odst. 4.1. této smlouvy, je

objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20 OOO,- Kč za každý den

prodlení.

Vpřípadě, kdy objednatel upozornil vprůběhu provozu vánoční světelné

výzdoby na zjištěné závady a poskytovatel tyto závady neodstraní

vsouladu sčlánkem 4, odst. 4.2. do 12 hodin, je objednatel oprávněn účtovat

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu nad stanovený časový limit k opravě

12 hod. '

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy objednatele a

poskytovatele příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu.

Ujednání této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky ktéto smlouvě,

podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat

za objednatele (s výjimkou uzavírání smluv a dodatků):
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Mgr. Iveta Kočová, DiS., vedoucí kanceláře starostky

tel:—

za poskytovatele:

Eva Poláčková, jednatelka tel.:—

Vánoční dvůr Dobrovíz — Kladenská 37, 252 61 Dobrovíz

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci

smluv vedené Městskou částí Praha 17, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zák. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Tato smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech s platností originálu. Po podpisu

jednu obdrží objednatel a jednu poskytovatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva

je v celém rozsahu projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána vtísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své

podpisy.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí

Objednatel. Pro účely tohoto uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu

smlouvy ani z metadat k němu se vážících za vyloučené z uveřejnění. Tato smlouva

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v tomto registru smluv.

Podle ustanovení § 43 odst.1 zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské

části Praha 17 dne 04. 11. 2020 usnesením č. 000339/2020.



V Praze dne/[447ZÚDZÚ V Praze dnetlgunz920

   
Za objednavatele:Za poskytovatele:

 

DECOLED s.r.o. hDr. Jitka Synková

starostka MČ Praha 17

Fráni Šrámka 2622/18

150 00 Praha 5

Mgr. Eva Poláčková

jednatelka

DOLOŽKA

 

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č. 000339/2020 ze dne 04.11.2020

V Praze dne: 38, "ll 2020

   
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha '

;"
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