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Smlouva o realizaci vánoční světelné vvzdobv na území
městské části Prahy 2

__"svřms v soU«tu S tSBrirw-wn | 269 odít 2 řa*. t 51.VL991Cod^od-íhc íáKo-iku v ptanén nírá

Objednatel: Městská část Praha 2
se sídlem: nám. Míru 20/600,120 39 Praha 2 
zastoupena: Mgr. Janou Černochovou, starostkou 
IČ: 00063461 
DIČ: (300063461

Poskytovatel: BON JOUR ILLUMINATION s.r.o.
se sídlem: Fráni Šrámka 18/2622, 150 00 Praha 5 
jednající: panem Vítězslavem Poláčkem, jednatelem 
IČ: 25683853 
DIČ: CZ 25683853

ČI. 1
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele ve třech po sobě jdoucích 
obdobích zapůjčení, montáž, demontáž a provoz (spočívající ve svíceni) 
vánoční světelné výzdoby (dále jen zajištění vánoční světelné výzdoby) 
v rozsahu specifikovaném v příloze L 1 této smlouvy; montáž a demontáž 
provede poskytovatel na vlastní účet a odpovědnost.

L2, Poskytovatel se zavazuje zajistit oprávnění k použití sloupů veřejného 
osvětlení, které budou sloužit k instalaci světelné výzdoby a zajistit služby 
spojené s odběrem elektrické energie.

1.3. Obdobími podle odsL 1,1. tohoto článku rozumí:

a) Listopad 2014 až leden 2015,
b) Listopad 2015 až leden 2016,
c) Ustopad 2016 až leden 2017

Či. 2
Cena díla a způsob platby

2.1. Celková cena za zajištění plnění předmětu této smlouvy je stanovena za dobu 
trvání této smlouvy a činí:

688.400,- Kč + DPH v zákonné výši
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2.2. Cena za zajištění vánoční světelné výzdoby členěná na jednotlivá období Sní: 

období listopad 2014/leden 2015
cena bez DPH 273.000,- Kč + DPH v zákonné výši

období listopad 2015/leden 2016
cena bez DPH 212.400,- Kč + DPH v zákonné výši

období listopad 2016/leden 2017
cena bez DPH 203.000,- Kč + DPH v zákonné výši

2.3. V ceně jsou zahrnuty kompletní náklady podle předložené kalkulace a specifikace: 
dekorační prvky v LED provedení (dekory + osvětlení stromů), jejich montáž, 
demontáž, fixační, kotvíd a přípojný elektromateriál, práce a doprava montážních 
plošin, těch. dozor a kompletní služby spojené s odběry elektrické energie a pronájmu

stožárů veřejného osvětlení.

2.4. Po instalaci a zprovoznění vánoční světelné výzdoby v souladu s touto 
smlouvou vystaví poskytovatel fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
Splatnost faktury bude činit 30 dní od doručení.

2.5. V případě zjištění vad a nedodělků pň demontáži vánoční světelné výzdoby 
bere poskytovatel na vědomí a je s tímto srozuměn, že objednatel uhradí výše 
uvedenou fakturu pouze do výše 90 ti % ceny za dané období a zbývajících 10 
% ceny uhradí objednatel po odstranění těchto vad a nedodělků.

2.6. Po instalaci a zprovoznění vánoční světelné výzdoby vystaví poskytovatel 
fakturu na 50% ceny (za jednotlivý rok) a po demontáži vánoční světelné 
výzdoby vystaví uchazeč fakturu na zbývajících 50% ceny (za jednotlivý rok).)

6.3

Doba trvání smlouvy

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. ledna 2017.

3.2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo 
písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, které začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně.

3.3. Písemností mezi stranami této smlouvy se doručují na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy, nebyla-li některou ze smluvních stran písemně sdělena 
jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé 
smluvní straně je splněna ph doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta 
písemnost vrátí jako nedoručenou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl 
v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; 
za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost 
vrácena druhé smluvní straně.



3.4. Závazek poskytovatele je splněn předáním a převzetím rádně provedeného 
díla objednatelem. Dílo bude převzato po jeho úspěšném vyzkoušení dle ČI. 5 
odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy.

ČI. 4
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání smlouvy v každém období uvedených 
v článku 1, odstavci 1.3. vždy nejpozději 30. listopadu provést instalaci 
vánoční světelné výzdoby, od 1. prosince do 31. prosince zajistit provoz 
vánoční světelné výzdoby a do 31. ledna provést demontáž vánoční světelné 
výzdoby.

4.2. Poskytovatel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění závad vánočního 
světelného osvětlení neprodleně po zjištění či ohlášení takovéto závady 
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 24 hodin od 
zjištění 6 nahlášení.

4.3. Vánoční světelná výzdoba se považuje za rádně instalovanou, byla-li 
provedena komplexní zkouška v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad, za 
přítomnosti zástupce objednatele a vánoční světelná výzdoba je 
provozuschopná. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany ihned po 
skončení komplexní zkoušky zápis prostřednictvím osob oprávněných jednat za 
smluvní strany ve věcech technických dle článku 6. odk. 6.6.

ČI. 5
Smluvní pokuty

5.1. V případě prodlení poskytovatele s montáží a zprovozněním vánoční světelné 
výzdoby, které bude delší než dva dny od doby smluvené dle 9. 1, odst. 1.3. 
a 9. 4, odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000* KČ za každý započatý den prodlení.

5.2. V případě, kdy objednatel upozornil v průběhu provozu vánoční světelné 
výzdoby na zjištěné závady a poskytovatel tyto závady neodstraní 
v souladu s dánkem 4, odst. 4.2. do 24 hodin, je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

ČI. 6
Závěrečná ustanoveni

6.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy objednatele a 
poskytovatele příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

6.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

6.3. Poskytovatel je povinen po dobu trváni smlouvy udržovat pojištění vlastní 
odpovědnosti za škody, odpovědnosti za věci užívané a převzaté a náhrady 
nákladů léčení pracovních a nepracovních úrazů.

6.4. Ujednání této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky ktéto smlouvě, 
podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech smluvních dle 
Ó. 6, odst. 6.5. této smlouvy.



6.5. Ve věcecti smluvních je oprávněn jednat 

za objednatele:
Mgr, Jana Černochová - starostka 

za poskytovatele:
Vítězslav Poláček, jednatel společnosti 

Ve věcech technických je oprávněn jednat

za objednatele:
Irena Vinogradová, referentka odboru Kancelář 

vztahů 
za poskytovatele:

Vítězslav Poláček, jednatel společností

6.7. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena 
v evidend smluv vedené Úřadem městské částí Praha 2, která je veřejně 
postupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že 
tyto skutečnosti nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití' a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

6.8. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu. Po 
podpisu dva obdrží objednatel a dvě poskytovatel.

6.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
smlouva je v celém rozsahu projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sepsána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují smluvní strany své podpisy. , ň

V Praze dne:......

Za poskytovatele

jednatel společnost)

V Praze dne:...

Doložka
p<m nrajici. t* b> ly špiněny podmínky pUtnotti 
právního úkonu, ve vmyslu uíl § 43 zákona f. 
131/2000 Sb.. o hlavnim mfvté Pra/c, vc /néni 

pordéjíich předpisu

2a OP: Mgr. Jan Bureš
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Vánoční osvětíení MC Praha 2 - 2014/2016 Zpracova; bow jourillumsnation»ro

LokilRi Dekor ť Rozměr v tn / Váha v *g Počet
dekoru

Příkon Pfft.cn Cena dekoru
ikifW etikám W půjčovna

bez DPH

Cena dekorů
pu ji. celkem
bet DPH

BoCcva jíaflu Uč P2
stíedK ime

IFN 03QSW - Flssn LfeC ' 3 k 1 t Dříkem aíT, 
čolkem 2436 lepe (Mé Led * studená flash/ 0 6 kg

U 10.5 147 700 Kč 3 800 Kč

s řiash e+einerTT Ranpoocry 0.8(nicacajiclinthívídypo3rT. 13 2 26 30CKC 3 900 Kč
Husova Lidi- dtfrJ lne
s Fia*h efe«en

IFNĎ3CSW + Flasfi Led f 3 s 0.5íh / (ceikem a2mj 
celkem *556 tepe Mé Led * studen* flash i 0,6 kg

14 7\ 98 500 Kč 7 000 Kč

Jugoslávská VO FN 130L + 2x Kartissn í 2x 0.86 6 5 i c 5 S4| 270 1 300 Kč 6 500 KČ
pře ves D 301 L volka se záClansu^.3x tm* 7.5 *-3 5 42 210 1 400 Kč 7000 Kč
WnoáuadsU PNOfiSL f2x0.55nV 5.9 kg 7 68 476 1 300 Kč 9 IOO Kč

PF210 Strunek L£D . * 8x0.8 5,* <.3 3 47 141 1 20C Kč 3 900 Kč
BŮ'«hr*0*kJ (J-A.) PN0S5L I2x0.$6ml 5.9 kg 5 68 340 1 300 Kč 8 500 KČ
B^ohrKHka PN 070 - vločka 10.8x075/3 kg 5 28 140 900 Kč 4 500 KČ
Jaromírova FN 108 L Sír us / 2.1x0,751 6.2 kg i 80 640 1 300 Kč 10 400 Kč

Celkem dekorů l Příkon / cena půjčovného 38 2 217 68 600 Kč
Stromy -16 ks 1 strom ?00n 15 stromů 3 180m
l.p, Pavlova SLN a SFN120 9x 20m-l80m > 120 LED -2 stromy 16 7 126 400 Kč 7 200 KČ
Karlovo nim SIN a SFN120 9x 20m S 120 LED - 7 stromů 63 7 441 400 Kč 25 200 Kč
Jiráskovo nam. SLN* a SFN120 10x20m.*2Círr *120 LED - 1 strom 10 7 70 400 Kč 4 000 Kč
FoDmanka SLN a SFN120 9x 2Cm *12Q LEO - 4 stromy 36 7 252 400 Kč 14 400 KČ
Ostrčitovo nám. S:’> 3 SFN120 9X 2In 3 12G LED -2 stnrmy 18 7 126 400 Kč 7 200 Kč

SLS 120LED 75 ks; SFN120 S flash 70 ks
CtUkem 20m fetéxú*' pfikoo 1 cena půjčovného 145 1 015 58 300 Kč

Pútíevn# 38 dekorů * Radnica 28 ks • las ks na 16 stromů celkem ^eSOQKČ
Celkem příkon i půjčovné 3 232 126 500 Kč
Rékapttutac* •ne 1 dekem •

Dekory PN 130 LED * 2x Starflash; 2 x D.S6 / 6 9 kg 5 5 980,00
F-N 065 L 2x0.55m/ 5.9 kg 12 9 750,00
PF 210 Sirorrék LED 116x0^/51 kg 3 9 965,00
PMCBlSnus . 2.1x0.751 62 kg 7 10 240,00
□ 301 L vločka Mzadonou/2.3i InV 7 5 kg 5 11 850.00
PN07D Vločka LED ■ 0.8 * 0.753 kg 5 5 640.00
PNG 02 L2xst3rftasňM 8x0,62/ 55 kg 1 S 25C.00
Celkem dekorů k zápůjčce 38

Síomy Celkem stromů 16 14S prvku po 20m
iRadnice - 2 linie - krápníky * rampouchy 2 28+ 13 prvk

Ceny uvedené ber OPw
(kjmrafitJ tKA NMv «fcá*b > mie** peňotty MqažXv? Jw}ntn.c«-a fc S8T8
Oelcary c=nzaoM Monzž ■ demofTAŽ v*0| - Ucnt pakrtf ElbOo 33 ■ 0CCKČ 33CCOKČ

Morčat ■eHTRiraí Man paSny nůBMtwK* i 200CKČ IOOCOKČ
RsO-kv řt™ Mores; a zumcrns :M*Oj Vrrí - BJ 2 2 500 Kč 5 oce KČ
a 1»LEO SJta 11 ks LtL**>* usuTf ;ftC*C3) 11 4 500 Kč 46 500 Kč

So Mon* none iM*Ciy 5 4 OK Kč X 000 Kč
c^ke-T, -«tí40od*t t>« 117 500 KČ

IIHT* p#1 rrv-rr.i , ■ amĚĚ! - Baufior ccm t 5 000 Kč 5000 Kč
D-cM* 4cOv tvwei h«t> a*»r BJ tT ;W*o. .Mev r noci1 atpečr* :D- f 2X0 Kč 2 000 KČ
rirv(Mr*ri iiecc3a aeuyj- tó jrsru trerr»k*(a - iy;ri i 54 40 Kč 2 163 Kč
VtiUaOiért ■ uwiMiant - mmouta 3 too Kč 1800 Kč
Smi* VRH óQftemré CC* 1 1943 Kč 1 343 Kč
S uiĎy kl • D Služby celkem Ser DPH J2MCKČ
Sluíby v elektrickou enerjtl a pronájem xtoUrů VO 16 000 Kč

1. rok
2.rok
J.fOk

a roky celkem j




