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SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „sm louva")

uzavřená

podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále je „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Objednatelem: Statutární město Mladá Boleslav

sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01

zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 51-66337722/0800

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitelem: COMPAGMLADABOLESLAVs.r.o.

sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednateli

tel. /fax: 326 332 753

e-mail: mladaboleslav@compag.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

te l./fax :

e-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5708892/0800

IČ: 47551984

DIČ: CZ47551984

(dále jen „zhotovitel")

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 22798.

Touto smlouvou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.
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I. Předmět díla, specifikace předmětu plněn

1. Předmětem díla je „Organizačně technické zabezpečení voleb, závoz vybavení volebních místností

dle potřeby ve 44 okrscích na území města, včetně příměstských částí pro zajištění průběhu voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9.října 2021.

2. Obsahem díla jsou následující činnosti: Vybavení každé ze 44 volebních místností na území města

Mladá Boleslav včetně příměstských částí ze skladu Magistrátu města Mladá Boleslav v Podchlumí,

což zahrnuje do každé volební místnosti nastěhovat volební vybavení (paravány, stoly, židle,

volební schránky atd.), včetně vystěhování stávajícího vybavení a opět nastěhování zpět do

původního stavu. Do některých okrskových volebních místností je možný přístup až v den voleb tj.

pátek a vše musí být do 14.00 hodin připraveno. Po ukončení voleb úklid volebních místností a

odvoz všeho materiálu zpět do skladu v Podchlumí.

3. Objednatel se zavazuje za předmět plnění zaplatit poskytovateli dohodnutou smluvní cenu podle

čl. III.

II. Doba plnění

1. Předmět díla bude proveden ve dnech 8. a 9. října 2021.

2. Tato smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do ukončení všech prací spojených s realizací

předmětu plnění.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Výše odměny zhotovitele je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Tato cena je

konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.

2. Celková cena díla činí 145 000,- Kč bez DPH, tj 175 450,- Kčvčetně DPH. Tuto cenu nelze

překročit.

3. Cena uvedená v nabídce je platná po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktury, a to převodním příkazem na účet

zhotovitele. Splatnost faktury je stanovená na 30 kalendářních dnů, fakturační adresa je uvedena

v záhlaví smlouvy. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, dále na ní musí být uvedeno číslo smlouvy

a specifikace předmětu plnění. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené

platnými právními předpisy či touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrá tit fakturu zhotoviteli

k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury.

6. Objednatel neposkytuje zálohy.
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IV. Trvání a platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana závažným

způsobem poruší některé ustanovení této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně
a jeho účinky nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli účinnou pomoc pro řešení díla.
2. Objednatel je oprávněn kdykoli za trvání této smlouvy zkontrolovat plnění předmětu díla a

zhotovitel je povinen mu takovou kontrolu umožnit.
3. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli podmínky pro řádné a bezpečné provedení služeb a

poskytnout mu potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech
záležitostí souvisejících s prováděním služeb.

4. Kontaktní osobou pro realizaci zakázky je:

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí provedení prací v předepsané kvalitě dle platných právních norem.
2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět s náležitou péčí a odbornou způsobilostí. Všechny

služby musí být poskytnuty v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení.
3. Veškeré technické pomůcky a zařízení si zajišťuje zhotovitel.
4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody vzniklé jeho činností při plnění předmětu díla.

VII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel ručí za bezchybnou realizaci díla. Každénedodržení předlohy, pokud tato respektuje
dohodnuté podmínky nebo termíny, bude považovánoza vadu na straně zhotovitele. Objednatel
je oprávněn reklamovat vady poskytnutých služeb do deseti dnů od jejich provedení.

2. Všechny služby musí být zhotovitelem poskytnuty v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv
omezení, zhotovitel nebude oprávněn doúčtovat jakékoliv dodatečné služby, které budou
nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např.
i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl nabídkovou (smluvní) cenu anebo poskytl nekvalitní
službu, v jejímž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění
dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod.

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předmětu díla se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až
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do řádného splnění závazku. Tím není dotčeno právo objednatele

na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu.

4. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo zastavit

průběh plnění smlouvy, a rovněž jednostranně smlouvu ukončit, a to bez jakékoliv sankce či

náhrady za nedokončené plnění. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané před

termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy

subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subdodavatelem jako by toto plnění

poskytoval zhotovitel sám.

6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není

omezena.

Vlil. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle je jich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno (1)

vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno (1) vyhotovení objednatel.

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího

uzavření.

V Mladé Boleslavi dne V Mladé Boleslavi dne S-ÍO-UďM

Za objednatele:

ENVIRONMENTAL. FACHITY SERVICES

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika
t+420 32ó 332 753, Emladabolesfav@compag.cz, datová schránkagr9n9g4, www.compag.cz

ii 47551984, dičCZ47551984, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 5708892/0800
or Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 22798 ze dne 01.09.1993, bezplatnáunka 800 158 990




