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Smlouva O dllo 

uzavřená dle ust. § 2586 8 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku 

Ň 

(,,5mlouva") 

lSmluvnlS'tranv: 
M l ˇ WW' mm Ň" WW“ Ň 7 

Nymburské kulturní centrum 
l ıčoz 00118516 

se sídlem Palackého třída 449/64, 28802 Nymburk 

ŤlQ,oh]èanàıéı") 
" ”

3 

VISION FACTORY S.r.ø. 
ıčoz 040 91 485 

se sídlem Říční 456/10, 118 OO Praha 1 

\ 1.1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitale zhotovit dílo sjpzolívající 'v ia) ~reaâíz»a‹:i vìcleomappingovë 

(,,Zh0toviteI") 

qìđáloljoćinovtllvë Íàké IàiV<o“,} 5mluvnÍs`trana" a Společně takějako „Smluvní .stłànyfi
I 

__$_ě_ímt0_áó_h°_n_ý 
__ __ __ __ _ __ __ _ __ _ _ _ 

1; 
o 

vfżánêz flnflønzn, n nnnzno,żxúên‹ó‹ıš 
o oo 

proìekce zhotovené pomocí 2ks projektorů o výkonu -'lüűüülzmřks {b} výrobě a=u“cll=o\ıšizuáìního obsahu clo 

projekce die bodu ad (3) výše délce 7 min a udělení Souvìseàících fp`ráv ~k jeho použiłí (souhrznně ,;Dílo”) a
l 

závazek Objedoatele k zaplacení Ceny za Dílo, a to vše za ępodmšıheăš stanovených touto Smlouvou. Dílo 

ani žádná jeho část se nestává vlastnictvím Objednateie. 

1.2. Místem plnění Dllaje Park Pod hradbami, Nymburk. 
lo ożúóšøšzènáťáężvèaoáonfloóšzą“““““““““““ W“ f“ f * 

\ 

2.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo zhofovlt V ı"OıŠe'2ˇĎ21`voášłooujićitäífššroíoéohł 
l

` 

do 31.12.2021 výroba a prezentace obsahu objecmatťžlli 

1.1. 2022 18.00 ~ 20:00 videoprojekce V intervałech ìšmìn V mìˇsìë ~p1ně1ní 

!z__zzzz,- , _______ __ „__ 
_ _ __ 

3. Práva 8 povinnosti Objednatale 
_.._._ ._ __ _.______ ______________________ __ _ _ ________ _ _ _ __ ______ :________ .________ ______ ____ 

3.1. Objednatel ie povinen Zajistit místo płněnl Díla ve stavu 2pů.sob`ííI~ém kúčelu stanoveném touto 

l 
Smlouvou. 

gn:

Í 
5*' Objednatel zajìstní na Své náklady připojení elenergie 400V EEA 

3LšŤ"ö'i5i`ěàıxíášèılžšjšššť łvniıěëìšłišfišFš'ł`Ĺàš`i1`"5šši2à}šł};š"§ł;5"l§5ž§}i}ëě›ňšlàvái5žàl Jnšívłěňi 

PíP l V l
v 

l ll ìl ll 

Objednatel je oprávněn použít ZáZnaÍi1"Šrˇ7ťĂ.*Í:I_nŠŠ1:u Díiíoořízený voodooëżfoťošłàfìé či vlđéà orożšvojèw 

\ 

marketingové účely, není však oprávněn Dílo jakkoliv upravovat či moto oprávnění převést na jinou osobu. l 
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3.5. Objednatel je povinen žajístít veškerá* povolení, kterájsou případně nezbytná proíırealíżacíbíla. 
í ˇ; 

4. Práva a povinnosti Zhotovitele
ů 

`l`4.Ll§`1Z“ı"iES{E;šzı±'è?l”jè`;56iii}§ěh”ˇíi?5łéè$í>oíišvłàzłıpnànøıajfćí' ı<\/zz'ı'ıi?ê'zn” aébš`§ıňëhíšj”ëšBăHê røúłø šmıóúvøu tá żàjìšzìí 

jeho funkčnost po celou dobu plnění.
_ 

!`-' < -o IS “u EI 

jl 
neprodleně po její notíflkací ze strany Objeclnateíe.

E dë výskytu vady plnění nežavlněné Objeýdnateluern, jeżżhotovltel povi-nven odS'tranlˇt' vadu plně 

, 
.3 V případě vyskytu vady nezavınene Zlıotovıtelem, je Zhotovitel povinen tuto vadu odstranit V co nejkratší íłì 

lhůtě po jejím Zjištění čí notifíkacl ze Strany Objednateìe S přihlédnutím kpovaze vady. Náklady za její l 

odstranění nese Objednatel. 

ì4;4.v 

Í 

ukončení užívání Díla, je Objednatel povinen uhradit sjednanou Cenu za dílo sníženou O poměrnou část 
z náldacíů na obsluhu AV techniky, jak je speclfikována V Příloze č. 2 této Smlouvy. 

přvípa dě, že ż důvodu opatření příjatýoh Souvíšloští S výškytenıČČÍÍlĎ 19 dojclelt doěašněmu 'Či ůplnżéýnduů 

lıfš. Zíìbíóvìtèi 
jel 

l 

Bpššvlňëlfloiiıó "ti jëízłlıl čásž í[jiriífçìťàššrèldˇřıiiøívfxìílilŠríBał53à{vàtěìšÍviůĚ'íMöšjëłlıňatflıi íi'všš'í‹' 

odpovídá, Šako by plnil sám. 

5. 
.___..,_„. ._.___,_. „__ ._ __ __._.._,.__._ __„__________ __ _ __ 

5.1. 

5.2. 

Mezi Smluvníml stranami bylo dohodnuto, že Zhotovítell náleží odměna za zhotovení Díla dle tét O 
(D Smlouvy ve výší 269.840,- Kč bez DPH (,,Cena za Dílo"j, a to dle Specifikace v přiloženém rozpočtu, jež j

1 

Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

Smluvní Strany se dohody na tom, že Objednatel uhradí Zhotovitell Cenu za Dílo na základě faktury l 

vystavené ze Strany Zhotovitele V termínu do 10.1.2022. Okamžlkem úhradyje připsání odpovídají čč'ısı:l‹y l 

Ceny za Dílo na účet Zhotovitele. 

5.3. V případě prodlenls úhradou platby die bodu 5.2 a) a b) výše je Zhotovitel oprávněn nezahäjit plnění Díla, 

a to až do doby, než bude platba Złıotovitelí uhrazena a současně má Zhotovitel v případě prodlení dle 
bodu 5.2 c) výše nárok na úlıradu Smluvní pokuty ve výší 0,05% Z neuhrazené částky denně za každý den 

prodlení. 

6. Závěrečná ustanovení 

l‹-3.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvnímì stranami. 
:

l 

55.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy 
obou Smluvních Stra n. 

16.3. Nevynutlteínost nebo neplatnost kteréhokoli článku této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost 
ší 

ostatních článků této Smlouvy. V případě, že byjakýkoliv takový článek měl Z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (Zejména Z důvodu rozporu S aplìkovateínýml českými Zákony a ostatními právními normami), 

provedou Smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelnérn způsobu provedení záměrů 

obsažených V takové části Smlouvy, jež pozbyla platností. 
IBĂ, , _ 

v, v ; v _ v n.. ,.... v.......,-..._._. ~_. v _=v_ .vv._ _.._. ._ _ _. _ .__ _ _ _._. 

Podmínky Spolupráce Smluvních stran neupravené touto Smlouvou anebo na jejím základě se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zâl‹oníl<u. 
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6.5. Smluvní Strany proìıiašujf že se Í! . 
Ĺ 
'-77 "Ý W' ŽL 

, ne Seznflımı V S ohseıhem Smìfluuy, ktery odpovídá łejìch pravé a 

svobodné vůli, učiněrıé nìkoiiv vtísnł či za jinak nápadně “rıevýho-đných poıclmínek a na důkaz tohoto 

připojuji vlastnoručni podpisy. 

6.6.' 
" 

výhóťè\žéhà”Í)èšıì0bu šíéíišššíčh. hd ˇ
' 

S ran O rzı jeden Stejnopis. 
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Příloha č. 2 

Rozpočet 

'Item service 
. 

description 
( 

prlcelunlt 
| 

unlìldaył price |dI5‹:. ıøęzı 

videomappIng_nyrnburk:PF22 
ı Í 1 ı 

Strana 4 Z 5



Podpisová strana 

urce dne 4.10.2021 V Nymb V Ny 
Za Zhotovítele 

mburce dne 4.10.2021 

Za objednatele 

._ 

S.f.0. 

Rom
VISION FACT 

Lad

urské kulturní centrum 

 

Q 
ˇo“°/ 

% 
. 

05.: 
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