
 

Smlouva 0 dílo

Číslo smlouvy objednatclc:2()21/0065

„Grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zakoniku, ve znění

pozdějších předpisů

(dále takčjako „SOD“ nebo „smlouvy)

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského Č.p. ‘291/12b. 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkm'ou. starostkou Měny/(ě části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 l l l

IČO: 00231223

DIČ: (1200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu : 2 7—2000700399/0800

osob ' určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

c—mail:

— e-muil:

(dále jen „objednatel'“)

a

0101 s.r.o

se sídlem: Štěrboholská 340/96. 102 00 Praha 10

zastoupená: Františkem Bulínem, jednatelem

kontaktní telefon:

IČ: 26163764

DIČ: CZ26163764

bankovní spojení:—

číslo účtu:_

zapsána v OR vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C. vložka 75956

Osoba určená ke kontaktu & objednatelem: František Bulín

tel.:

e mail:—

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smma l (cclkcmó)

tel.:

tel.:
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II. Předmět plnění

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka učastníka a zadávací podmínky

objednatele uplatněné ve výzvě k podání nabídek ze dne 12. 3. 2021 vypsané dle § 27

písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. v účinném znění. Tyto

podmínky jsou pro 7hotovitele závazné.

Předmětem plnění 7C stiany zhotovitele je gtaiické zpracmání tisk dopta\a a

instalace plachet \enk0\ních reklamních ploch na území MČ Piaha 17 a to na základě

požada\ků objednatele a dále demontáž staiych plachet a jejich odvoz do bud0\y

ÚM( \ Žalanskeho ulici. Jedná se o dva stojany o io7měrech 2x2x2x2m šířka x 5m

výška. každá strana obsahuje plachtu sjinym náVihem. Oba stojany jsou totožné, jedná

se většinou o čtyři grafické návrhy_ které se tisknou dvakrát, pokud se obě strany

nedohodnou v některém termínu jinak a objednatel nepotřebuje výměnu jen menšího

počtu plachet. Materiál plachet (bannerů) je litý, 5 lOg/ml.

grafické zpracování tisk plachet

doprava demontáž star\ch plachet instalace 110Vth plachet od\oz staiých plachet do

budovy UMČ Praha 17 \ Žalanského ulici

III. Doha plnění

Realizace. resp. výměna plachet. bude probíhat dle harmonogramu stanoveného

objednatelem, na základě výzev objednatele, případně dle aktuální situace V' souvislosti

s pandemií Covid-l9 a opatření Vlády CR:

a) leden/únor

b) březen/duben

c) červen

d) srpen

e) říjen/listopad

 

 

 

  
  

„ Počet Lhůta plnění
\ Nazev ,

kusu v pracovnich dnech

Grafické zpracování od zadání *, ,

, , , „ 4 4
do zaslani ke korekturc

Banner včetně potisku po 1 8 6

odsouhlasení grafického návrhu

Doprava a instalace 8 ; 1

Zhotovení náhradní plachty 1 : 7   
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IV. Cena díla

Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

 

 

 

  

Cena bez DPH 185 000,00 Kč

DPH 21 %- 38 850,00 Kč

Cena celkem s DPH 223 850,00 Kč 
 

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou, a to jako cena nejvýše přípustná. Tuto cenu

je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

Ceny (bez DPH) jednotlivých plnění budou stanoveny ve výši dle následující tabulky:

 

 

 

  
 

 

_ Název Počet kusů Cena za plnění

Í ». , , /

„ Graficke zpracovani 4

Banner včetně potisku i 8

| 1
. l

Doprava a mstalace \ 8 j

» » ! \

Zhotovení nahradm plachty ; j l

i

 

  
 

Cena jednotlivých plnění zahrnuje náklady na veškeré práce, dodávky a služby

nezbytné pro splnění předmětu smlouvy.

V. Výzva k realizaci plnění předmětu smlouvy

Objednatel ve výzvě k realizaci plnění předmětu smlouvy uvede specifikaci požadavku

grafických návrhů a tisku plachet. Dále navrhne požadovaný termín dodání grafických

návrhů a plachet ve smyslu čl. Ill a plánek spřesným rozmístěním na jednotlivých

stojanech. Výzvu kposkytnutí plnění předá objednatel zhotoviteli ústně, písemně či

elektronicky.

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli výzvu k poskytnutí plnění předmětu smlouvy

nejpozději druhý pracovní den po dni jejího doručení.

Vpřípadč. Že výzva nebude obsahovat výše uvedené náležitosti. zhotovitel výzvu

nepotvrdí. neodkladně upozorní objednatele na nedostatky výzvy a poskytne objednateli

součinnost nezbytnou pro odstranění závad výzvy.

VI. Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitel s provedením služeb dle termínu uvedeného v čl. III. této

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z celkové

ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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V případč prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zht'Jtovitelen'i v souladu

s článkem IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok

z prodlení ve výši 0.05% z nezaplacené ceny. a to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom. zda a vjaké výši vznikne v souvislosti

s prodlením plnění závazků zhotovitele škoda. Náhradu vzniklé škody bude objednatel

vymáhat samostatně.

V11. Financování

Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném

zhotovení díla v rozsahu dle článku ll. této smlouvy a v termínu určeném objednatelem. a

to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího

prokazatelného doručení objednateli.

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle § 29 odst.2 písmeno a) až 1) zákona

č. 235/2004 Sb. o DPH. ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:

— název a sídlo a registrační čísla (IČO. DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy v OR

- bankovní spojení — číslo účtu

— evidenční číslo daňového dokladu

- číslo smlouvy objednatele

- předmět díla a rozsah provedených prací

— cenu bez daně

- sazbu daně

— sdělení. že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel

- celkovou částku k úhradě

— datum vystavení daňového dokladu. doba splatnosti. datum zdanitelného plnění

- razítko a podpis

- přílohou bude odsouhlasený zjišťovací protokol skutečne provedených prací

V případě. že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude

obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vratit ji

zhotoviteli k přepracování nebo doplnění. v takovém případě začíná běžet nova lhuta

splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů

platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII. Ostatní ujednání

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými

statutárními orgány obou smluvních stran.
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10.

Práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném

znění

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě.

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které

nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva

výslovně nestanoví.

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí

některou ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí tři měsíce od doručení výpovědi

druhé smluvní straně. V pochybnostech platí, že výpověď je doručena druhé straně

třetím kalendářním dnem ode dne jejího podání u provozovatele poštovní licence.

Kterákoliv ze smluvních stran muže od této smlouvy odstoupit s právními účinky

dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně z důvodů

vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení povinností dle této smlouvy.

Podstatným porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy se rozumí zejména

každé z následujících porušení povinností zhotovitele:

a) překročení sjednaného termínu pro plnění nejméně o pět kalendářních dnů.

b) neposkytnutí plnění

c) opakované plnění, provedené s vadami (například plnění v rozporu s obvyklou

kvalitou) či nedodělky.

V pochybnostech platí. že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé

smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele

poštovní licence.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny bude

uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů. Dále bude smlouva, případně její

změny či dodatky, uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňovaní těchto smluv

a () registru smluv (zákon () registru smluv), v platném znění. Zveřejnění zajistí

objednatel.

\

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona L. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje. Že uzavření této smouvy schválila Rada městské

části Praha 17 na svém 78 zasedání dne 31. 3. 2021. usnesením č. Us RMČ

0001 12/2021.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, 7. nichž dva výtisky obdrží objednatel

ajeden výtisk zhotovitel.
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11. Smluvní strany prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. určitě. vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní

strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým

podpisem.

09. Uk. 2021

V Praze dne: ......................
..........

  
DOLOŽKA

Na základě dikceš 43 zákonač.13 1/2000 Sb.. 0 hl. městě Praze v platném znění

a v souladus usnesením RMČČ. 000112/2021 ze dne 31. 01. 2021 se osvědčuje právní úkon

spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a firmou 0101, s.r.o. a potvrzuje se

splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Pram dne: gg; „LKR 7021 -

pověře členové ZMČ pověření členové ZMC
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Městská část Praha 17

78. jednání Rady městské části

ze dne 31.03.2021

USNESENÍ

Us RMČ 000112/2021

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Grafické práce,

tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy".

Rada městské části

1. se seznámila

s vyhodnocením a výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Grafické

práce, tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy"

2. schvaluje

vyhodnocení a vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Grafické práce,

tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy"

3. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu Usnesení. Uzavřít smlouvu s vítěznou

firmou 0101, s.r.o.

Zodpovídá:_,DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení- Schváleno Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

 

  
Jaroslav giro

Místostarosta MC Praha 17MČ Praha 17   



Průvodní list smlouvy či dohody

 

Typ smlouvy Smlouva dodavatelská - Odb. kanceláře starosty
 

Předmět smlouvy Grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na

venkovní reklamní plochy

 

Městská část Praha 17 zastoupená PhDr. Jitka Synková

 

Výše předpokládaného finančního objemu

Identifikační údaje druhé smluvní strany

IČO

DIČ

Zastoupené

223.850,00 Kč/rok

 0101,s.r.o.

26163764

CZ261 63764

František B ulin, jednatel
  Po věcné stránce projednáno s:

DiS.

Schvalovaný dokument je nutno /nwm

zveřejnit dle zákona č. 340/2015.

* Nehodicí se škrtnčte

  

   
Po právní stránce projednáno s:

  

 

 

 

Po ekonomické stránce projednáno s:  

Pod is: Dne: .

09. UL. 2021

Podpis: Dne: I

?. % "Lai/1

Podpis: Dne:

a DL. 2021

 

 

Usnesení RMČ číslo usneseni Us RMČ 0001 12/2021 ze dne 31. 03. 2021  
 

Číslo smlouvy dle 2021/0065

interní evidence

   Zpracoval    


