
M ěsto Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

SMLOUVA O DÍLO

KSSML č. 00075/2017

Smluvní strany:

Město Kraiupy nad Vltavou,

se sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ :00236977

DIČ: CZ236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní

Číslo účtu:

(dále jen „objednavatel")

a

CZ Team, s. r. o.

Sídlo: K.. Čapka 593, Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ O :27134601

Dič: CZ 27134601

Zastoupené jednatelem společnosti M ichalem Zázvorkou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl.

občanského zákoníku smlouvu o dílo toh o to znění:

I.

Předmět smlouvy

Provedení ohňostroje v délce 10 - 12 m inu t za použití efektů kulových pum, kompaktních

baterií, ohňopádových efektů, plovoucích svíček atd. Všechny ve třídě max. III.

Vše bude vystřeleno v synchronizované posloupnosti.

O hňostroj je složen z mnoha pasáží, přičemž každá pasáž se bude vyznačovat jiným

charakterem obrazu.

Místem ohňostroje jsou Kralupy nad V ltavou, místem odpaliště je lávka přes Vltavu vedle

mostu T. G. Masaryka.
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II.

Doba plnění

Zhotovite l se zavazuje provést dílo dne 01. 01. 2017 v 00,30 hod. V případě snížení 

v id ite lnosti, bude Ohňostrojová produkce po dohodě s kanceláří starosty přesunuta na 

následující den a to : 1. ledna 2017 od 19:00 hodin.

III.

Cena díla

a) V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly 

na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované vč l. I té to  smlouvy, a to  ve výši: 

94.600,- Kč + 21% DPH, celkem 114.466,- Kč vč. DPH (slovy: sto čtrnáct tisíc č ty ři sta 

šedesát šest korun).

b) Cena díla je  sm luvním i stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovite lem , 

který se považuje za úplný.

c) Platební podmínky provedení díla (ohňostroje):

Po podepsání smlouvy vystaví zhotovitel zálohovou fakturu na částku 70 % z celkové 

ceny tj. 80.126,20 Kč. (slovy osmdesát tisíc sto dvacet šest korun a dvacet haléřů). 

Doplatek ve výši 34.339,80 Kč (slovy: třice t čtyři tisíc tř i sta tř ice t devět korun a 

osmdesát haléřů) bude zhotovite li uhrazen na základě doplatkové faktury.

Faktury musí obsahovat ty to  náležitosti:

•  označení faktu ry  a číslo

•  jm éno nebo název a sídlo zhotovitele a objednavatele, je jich identifikační čísla, údaj 

o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,

•  předm ět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,

•  celková dohodnutá cena díla uvedená v tom to  článku písmena a)

Objednavatel se zavazuje zaplatit fakturu do 21 dnů po je jím  doručení objednavateli. 

V pochybnostech se má za to , že faktura byla doručena tře tího  dne po datu odeslání 

doporučenou zásilkou na doručenku.

IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování zhotovitel.

Zhotovite l zcela odpovídá za bezpečnost při provádění díla.

Zhotovite l je  povinen dbát při provádění díla zdraví a života tře tích osob. Zhotovitel 

prohlašuje, že je  pro případ škody na majetku objednatele a zdraví a života tře tích osob 

pojištěn.

V.

Podmínky provádění díla

Na místo konání ohňostroje mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednavatele, a to  se 

souhlasem zhotovitele.

Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění díla
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zabezpečuje zhotovitel.

Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí p latným i bezpečnostním i předpisy a 

ustanoveními té to  smlouvy.

VI.

Povinnosti smluvních stran

Zhotovite l je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

VII.

Smluvní pokuty

a) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého term ínu plnění zaplatit ob jednate li 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč .

b) Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktu ry  zaplatit zhotovite li sm luvní 

pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dohodnuté odm ěny za dílo uvedené v čl. IV 

té to  smlouvy.

c) Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí objednatel vedle škody, která zhotovite li vznikne 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zhotovite l se může dom áhat 

i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Zhotovite l není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Dále 

pak není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže objednate li nevznikne 

v souvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda.

VIII.

Jiná ujednání

Nesplnění ujednání o závazcích zhotovite le zakládá objednate li právo na okamžité 

odstoupení od té to  smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

IX.

Záruka

Zhotovite l ručí za kvalitu jím  provedeného díla dle té to  smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 4 stranách s p latností originálu, z nichž jeden 

obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

Veškeré dodatky k té to  smlouvě budou provedeny v písemné form ě, označeny pořadovým i 

čísly a podepsány osobami oprávněným i jednat ve věcech té to  smlouvy.

Účastníci té to  sm louvy po je jím  přečtení prohlašují, že souhlasí s je jím  obsahem, což stvrzují 

svými podpisy.
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Přílohy té to sm louvy:

1. Cenová nabídka na provedení ohňostroje

2. Výpis z živnostenského rejstříku

3. Kopie pojištění společnosti CZ Team. s.r.o.

V Kralupech nad Vltavou dne * f . 4 0 . /p /y L - V Kralupech nad Vltavou dne t

Za objednavatele: Za dodavatele:

M ichal Zázvorka

jednatel CZ team s.r.o.
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