
SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany:

Objednatel:
IČO: 00067539
Oblastní muzeum Praha – východ, p. o.
Masarykovo nám. 97
250 01 Brandýs nad Labem
Zastoupené: Mgr. Hana Závorková - ředitelka

Zhotovitel:
IČO: 25942824
Tiskárna polygraf, s.r.o
Modřišice 156
511 01 Turnov

uzavírají na základě ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu
o dílo:

II. Předmět smlouvy:
Tisk a dodávka knih : název – Major Jaroslav Purkyt, Odvaha až za hrob
V počtu 500 kusů
Š. 168 x v 240 mm
Vnitřek: 92 stran
KM 130 g
4/4 CMYK
Potah: KM 150g, 4/0  CMYK, lamino mat 1/0
Předsádka: BO 140 g  s potiskem
Počet: 500 ks

III. Práva a povinnosti zhotovitele:
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Věci, které jsou potřebné k provedení 
díla, je povinen opatřit zhotovitel. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednavateli v termínu 
do 25.8. 2017
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
O předání díla se sepíše předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.
Zhotovitel je oprávněn domáhat se přiměřeného zvýšení stanovené ceny v bodě V. objeví-li se při provádění 
díla další potřeba činností a výkonů, pokud tyto nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné.

IV. Práva a povinnosti objednavatele:
Objednavatel má právo na včasné a řádné provedení díla a je povinen provedené dílo převzít. 
Sjednanou cenu za jeho provedení musí uhradit v termínu, tj. do 14 dnů od předání díla na základě obdržené 
faktury.



V. Cena za provedení díla:

Cena za provedené dílo se sjednává ve výši 60.360,- DPH.  Cena byla 
určená dohodou a je pro smluvní strany závazná. 

VI. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva může být změněna, případně i zrušena pouze písemnými dodatky. 
Právní vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne   28.7. 2017

Za objednavatele:                                                              Za zhotovitele:    

Mgr. Hana Závorková       


