
SMLOUVA o DÍLO

2021/0179

Městská část Praha 17

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

zastoupená: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

IČO: 00231223

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

jméno, příjmení/název: Jan Bosser

IČO: 14963540

sídlo: Bazovského 1117/7, 163 00 Praha 6

(dále jen jako „Dodavatel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

l.

smlouvu

0 roznášce informačních materiálů — Repská 17 (dále jen „Smlouva“)

1.

Předmět Smlouvy

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Roznos informačních materiálů —

Řepská 17 (zabezpečení roznosu materiálu v intervalu 1 X měsíčně tak, aby občané

městské části obdrželi tento časopis do poštovních schránek, dále jen „Dílo“) a

objednatel se tímto zavazuje zaplatit Dodavateli cenu, která je sjednána v čl. II této

Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude měsíčně činit (realizace zakázky 1 X

měsíčně) částku ve výši 24.900; Kč měsíčně (slovy dvacetčtyřitisícdevětsetkorun).

Dodavatel není plátce DPH.

Faktury - daňové doklady budou vystavovány dodavatelem měsíčně se lhůtou

splatnosti 21 dní ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli na adresu

objednatele. Částka bude uhrazena na účet Dodavatele uvedený na vystavené faktuře.

3. Faktury budou vystavené Dodavatelem po splnění každé jednotlivé distribuce.
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III.

Termín zajištění díla

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 9/2021 do 12/2021.

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Dodavatelem zajištěno V termínu nejpozději

do každého desátého kalendářního dne V měsíci.

IV.

Předání a převzetí Díla

Objednatel předá Dodavateli podklady a specifikaci, týkající se distribuce

informačních materiálů.

Distribuce bude probíhat na území Městské části Praha 17 a to formou vložení

tiskovin do poštovních schránek, osobním předáním nebo na místa ktomu určená

V daném uzemí.

Dodavatel se zavazuje ukončit distribuci do termínu uvedeného v čl. III této smlouVy.

V.

Odpovědnost za vady

Dodavatel se zavazuje zajistit distribuci informačních materiálů bez vad a nedodělků.

Dodavatel je povinen při provádění služby distribuce postupovat s odbornou péči a

řídit se přitom pokyny objednatele.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví

vsouvislosti stouto smlouvou, zejména pak se Dodavatel zavazuje při nakládání

s informacemi, podklady a pokyny objednatele respektovat a dodržovat jejich důvěrný

charakter. Tento závazek trvá i po ukončení právního vztahu, založeného touto

smlouvou.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nábývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními

stranami.

Tato Smlouva a vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,

zejméná příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží

po jednom vyhotovení.



4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné

vůle, srozumitelně a určitě, nikoli V tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

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

Objednatel Dodavatel

Městská část Praha 17 Jan Bósser

Mgr. Alenou Kopejtkovou

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění

a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000302/2021 ze dne 25.8.2021 se osvědčuje právní

úkon spočívající V uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a panem Janem Bosserem a

potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMC pověření členové ZMC


