
SMLOUVA O DILO

podle § 2586 a nás1edujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

se sídlem: Bažanova 174/4, 720 OO Ostrava-Hrabová

zastoupený: Igorem Trávníčkem — starostou

IČ: 00845451

DIČ: cz00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-1644935359/800

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel

CBS Nakladatelství, s.r.o.

se sídlem: Vodní 1972, 760 01 Zlín

zastoupený: %

IČ: 24804584

DIČ: cz 24804584

bankovní spojení: Fio banka, a. 5.

číslo účtu: 2700231511/2010

dále jen „zhotovitel“

dá1e též „smluvní strany“

uzavírají na základě vzájemně shody tuto

smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

57,1%. f &'$

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele za dohodnutou cenu, v dohodnutém čase

a na svoje riziko Malovanou mapu městského obvodu Hrabová, včetně dodání 15

stojanů s tematickými mapami, malbami a texty dle odsouhlaseného návrhu

(dále jen „dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyrobí a dodá pro objednatele:

- vyhotovení originálního obrazu ve formátu 145*90cm (1ks) včetně kompletního

vyhotovení grafiky pro malovanou mapu pro městský obvod

- kompIetní kartografický popis celého obvodu včetně popisu reliéfu, vod a sídel

- 15—25 ks zvýraznění v mapě (dominanty, zajímavosti, piktogramy, ma1by, cyklotrasy)

— tisková data na CD ve formátu PDF a zdrojovém souboru INDD, interaktivní mapa

na web

— jazykovou a obsahovou korekturu



15 ks dřevěných stojanu o rozměru 210x180cm včetně 15 ks tabulí o rozměru

lSOxlOOcm, železných patic pro uchycení do betonu a stříšek z klasického valašského

šindele (smrkový štípaný, lepený). Dvě tabule budou mít přes celou plochu mapu

obvodu. Každá ze zbývajících 13 tabulí bude mít jinou informační část na pravé straně

tabule s namalovanou dominantou a textem o dominantě (text dodá objednatel)

a na levé straně bude obsahovat zmenšeninu mapy.

Článek II.

Předání podkladů pro zhotovení díla

. Objednatel se zavazuje k předání těchto podkladů:

- letecký snímek obvodu z r. 2015 - podle kterého bude namalován podklad mapy

- seznam 15-25 zvýraznění v mapě (dominant, zajímavostí, piktogramů, maleb, cyklotras)

- fotografie potřebné pro malbu dominant a zajímavostí

— texty a popisky na informační tabule.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit aktuální letecké snímky pro tvorbu malované mapy.

Článek III.

Místo plnění a čas zhotovení díla

Převod nebezpečí škody na díle

Převod vlastnického práva k dílu

. Místem zhotovení díla je sídlo zhotovitele a místem převzetí díla je sídlo objednatele.

. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odevzdá objednateli grafický návrh díla

v elektronické podobě do 3 měsíců od oboustranného podpisu smlouvy o dílo a dodání

leteckých snímků objednatelem a dodání ostatních podkladů nejpozději do 6 týdnů

od podepsání smlouvy. Pokud nebudou zbývající podklady dodány do 6 týdnů od podpisu

smlouvy, prodlužuje se termín dodání na dva měsíce od dodání všech podkladů. Provádění

díla bude průběžně konzultováno s objednatelem.

. Zhotovitel není v prodlení se splněním svého závazku řádně a včas dodat objednané dílo,

pokud mu v řádném plnění závazku brání objektivní nepředvídatelné anebo neodstranitelné

překážky, jejichž překonání není v možnostech zhotovitele. O dobu trvání těchto překážek

se plynutí dodací lhůty prodlužuje. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla

\ o více než 30 dnů má objednatel právo do této smlouvy odstoupit.

. Objednatel nese plnou zodpovědnost za to, že jím dodané textové & grafické podklady

nejsou zatížené právem třetí osoby, vyplývající hlavně z průmyslového, duševního nebo

jiného vlastnictví.

. Objednatel má po odevzdání díla právo libovolným způsobem šířit dílo — tisknout jako

informační propagační materiál, upravovat ho a pracovat s dílem.

. Objednatel není oprávněn prodat nebo poskytnout práva na šíření díla třetím osobám.

. Smluvní strany jsou povinny si za účelem zhotovení díla navzájem poskytnout všechnu

potřebnou součinnost.

. Objednatel se zavazuje písemně odsouhlasit návrh díla ve lhůtě lO pracovních dnů

od doručení návrhu malované mapy, resp. v této lhůtě předložit požadované úpravy.
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Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena předmětu díla byla smluvními stranami dohodnuta & stanovena v celkové výši

293.360,- Kč bez DPH a bez dopravy. Cena za dopravu do místa objednatele bude

stanovena po dodání díla podle skutečných nákladů a bude vyúčtována objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že po dodání obrazu s ručně malovanou mapou bude zaplacena

první část ceny ve výši 121.010,- Kč bez DPH a bez dopravy, která bude uhrazena

na základě vystavené faktury zhotovitelem do 14 dnů od doručení faktury objednateli.

Cena za dopravu do místa objednatele bude stanovena po dodání podle skutečných nákladů

a bude vyúčtována objednateli.

3. Druhá faktura bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání stojanů

s informačními tabulemi a bude uhrazena objednatelem do 14 dnů od doručení faktury

objednateli.

4. Cena díla je zaplacena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele, uvedeném

na vystavené faktuře.

5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel nárok na úhradu

všech nákladů důvodně vynaložených na výrobu díla. Po jejich odsouhlasení oběma

stranami, musí objednatel zhotoviteli uhradit tyto náklady do 14 dnů po doručení faktury

s vyúčtováním.

Clánek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České

republiky, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě

vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

dvě.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly

jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Článek IV.

Doložka platností právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová

usnesením č. 68/l5 l4 ze dne 24.5.2017.
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V Ostravě-Hrabová dne ................................ Ve Zlíně dne . ................

Za objednatele: ; ' * „ Za zhotovitele:

.............................................


