Smlouva o dilo
L
Smluvní strany:
1.1. Objednatel:
Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupená Danielem Šimkem, ředitelem
Novoměstských kulturních zařízení iČ :00372854
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka, as.
čú.: 8434751 —751/0100
(dále jen „objednatel“)

(dále jen „zhotovitel“)

IL
Předmět smlouvy
21. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele bude ve sjednané době a za sjednaných podmínek
zajišťovat revize elektrických zařízení, instalace a spotřebičů a revize hromosvodů všech budov NKZ.
Součástí revizních zpráv bude i předávací protokol.
22. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění této smlouvy.
23. Při provádění dílaje zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III.
Termíny plnění a způsob předání
3.1. Zhotovitel je povinen vykonat určené práce v termínu od 25. 6. 2018
revizí a dodat veškerou potřebnou dokumentaci.

—

25. 7. 2018, dle termínů

Iv,
Cena plnění a platební podmínky
4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla vč. DPH činí 30 780,= Kč, slovy: třjcet tisíc sedm
set osmdesát korun českých (dále jen „cena“) za každé vydání zpravodaje. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

4.2. Objednatel odměnu složí na účet zhotovitele, Číslo účtu

v.
Smluvní pokuty
5.1. V případě, že objednatel nedodrží termín platby, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05
% dlužné částky za každý den prodlení, až do zaplacení.
5.2. V případě, že zhotovitel neprovede požadovanou revizi a nedodá požadovanou dokumentaci, je to
důvodem k nepřevzetí díla. Do doby doplnění dokumentace, nemá zhotovitel právo fakturovat.

5.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok
poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody.

VL
Ostatní ujednání
6.1. Změnu této smlouvyje možno provést pouze písemně formou číslovaných dodatků a za souhlasu
obou smluvních stran.
6.2. Objednatel může tuto m1ouvu vypovědět s okamžitou platností v případě, že zhotovitel hrubě
nebo opakovaně poruší podmínky této smlouvy nebo jeho pokyny při výkonu práce. Za hrubé
poľuŠcnÍ hude považováno icjména nedodržení obsahového zaměření akce, nebo průběh akce v
ľ()ZOFU S posláním projektu či právními předpisy.
6.3. Tato smlouva je vypiacovana ve dvou vyhotoveních, po jejím podpisu obdrží zhotovitel jedno
PLIIC a objednatel jedno paié.
6 3 OhL tiany prohl uji ic oh th teto rnlouvy odpovida jejich svobodne vuli že nebyJa ijiavrea
\ 11‘tU ml Id napadne llLvyhodnyLh podminek pro jednu z nich Na dukaz toho pripojuji k dohodL ()
c1111 přčtcní své podpisy.
6.5 Vihlcdem k veřejnoprávnímu charakteru objednavatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
Í)uI) ku[ečností ObezflálTlefl a souhlasí se zpracováním svých údajů kupujícím s ohledem na zákon
č IO(/1V99 Sb., o svohodnérn přístupu k inÍormacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zvcijiičním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
1 příIušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inloumacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické
intoimace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace kjiným účelům, nežje k plnění podmínek smlouvy.

6.6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména
a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě kupujícím (příp. jeho
zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evjdence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech
objednavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto
údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního
vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel,
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.
12 a 2 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
Prodávající si je zároveň vědom svých práv podle
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
67 Prodívající dále souhlasí s tím, že ze strany objednavatele bude, resp. může být, při dodržení
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající
se táto smlouvy ajejího plnění.
68. Zhotovitel podpiserrjyy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., O zvláštnkĺViiách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (“zákon o registru smluv‘),
6.9® Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“) jsou Novoměstská kulturní
zařízení Nové Město na Moravě, které jsou povinni tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnemjejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě 25. 06. 2018.

:=
revizní ETk

Daniel Šimek
ředitel
Novoměstských kulturních zařízení

