
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: PPR- 27460 - 2/ČJ-2017-990663

Akce: ,, nákup Čalounického materiálu "

ZHOTOVITEL:

PCR99ETRpo41333039

OBjEDNATEL:
Ministerstvo vnitra ČR
Praha 7, Nad Štolou 936/3
PSČ 170 34
IČO:
DIČ:
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky
Praha 5, Nádražní 16
Zastoupené: Mgr. Tomáš Hubalovský
vedoucí ONM SLZ PP ČR
kontaktní osoba: Ing. Jitka Šedivá,

Eifler s.r.o.
Poděbradská 13
Praha 9, 198 00
IČO:
DIČ:
zastoupené: Ladislav Eifler, jednatel
kontaktní osoba: Ladislav Eifler, 266 3 l 02 70

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

1. Předmět smlouvy: dodání čalounického materiálu včetně dopravy na základě cenové nabídky ze dne
18.9.2017
2. Místo plnění a předání: sklad čalounického materiálu, Makovského 1398, Praha Řepy
3. Lhůta plnění: max. do 5. ll. 2017
4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 62 025,20 KČ včetně DPH.
V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v ust. § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové
povinnosti a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
5. Záruka: 24 měsíců od předání a převzetí díla
6. Faktura: bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34,
Praha 7, příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P.O. BOX 6 a bude
splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435
občanského zákoníku.
7. Splatnost faktury: Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 dní od data doručení faktury na
kontaktní adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve
smlouvě.. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel
oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit
nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet
nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel soupis skutečně provedených
prací a dodávek.
8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- KČ včetně DPH
za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude objednateli účtován zákonný úrok
z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
9. Jiná ujednání: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne
Za objednatele,
Mgr. TomáŠ Hubal
vedoucí ONM SLZ
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V Praze dne:
Za zhotovitele:
Ladislav Eifler
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