
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:
č. zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Zhotovitel:

Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace
Vršovická 1429/68, Praha 10, Vršovice
Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Vrtiškou, ředitelem
IČO: 71212311
DIČ: CZ712123ll
osoba oprávněná ve věcech technických a převzetí:
jméno:
Tel.: +4

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4/558, Malešice, 108 00 Praha 10
Zastoupená Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
IČO:63981378
DIČ:CZ63981378
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803
osoba oprávněná ve věcech technických a předání:

Tel.:

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1.1 Předmět a rozsah díla:
1.1.1 Název akce: Dodávka a montáž akustických úprav na Školní jídelně Praha 10 - Švehlova

1.1.2 Předmět díla: Předmětem díla je dodávka a montáž kombinovaných akustických úprav do
prostoru Školní jídelny v Praze 10, úl. Švehlova, č.p. 12/2900. Základní úpravou (tj. v části pro
stravování) je navržený rastrový akustický, širokopásmový podhled (a > 0,95). Podhled má
přiznaný rastr. Uvažované svěšení podhledu pod stropem je cca 200 - 250 mm. V prostoru výdejny
jídel (zvýšené množství výparů apod.) je navržen podhled s možností omyvatelnosti určený pro
gastronomii. Uvažované svěšení tohoto podhledu pod stropem je stejné cca 200 - 250 mm (ol > 0,9).
V zadní části prostoru stravování je akustická funkce stropu řešena namísto rastrovým podhledem
rnineráhíírni, širokopásmovými solitérními prvky. IJvažnvané umístění solitérních prvků pod
podhledem je cca 200 mm (ol > 0,8). Barva úprav - bílá.
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II. Lhůty a cena díla

2.1 Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě ujednaných zavazuje dodat a objednatel se za podmínek
v této smlouvě ujednaných zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedenou
cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu
a předání veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.

2.2 Čas plnění: od 20. srpna do 31. srpna 2018.

2.3 Cena díla:

Celková cena bez DPH 496 758,00 KČ

DPH 21% 104 319,18 Kč

Celková cena vC. DPH 601 077,18 KČ

2.4. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), tj.
daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen
doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

2.5. výše sjednaná cena je maximální a nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě,
dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou ze strany objednatele. V případě, že bude
objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením
písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

III. Fakturace a platební podmínky

3.1 Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy
zajištěno finanční krytí.

3.2 Cena díla bude uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené faktury.

3.3 Úhrada ceny díla
3.3.1 Úhrada ceny díla bude prováděna po jeho řádném předání na základě daňového dokladu - faktury.

3.3.2 Přílohou faktury bude oprávněným zástupcem objednatele písemně odsouhlasený soupis
provedených prací.
Návrh soupisu provedených prací předá zhotovitel k odsouhlasení objednateli nejpozději do
3 pracovních dnů po provedení díla a objednatel se k němu do 4 pracovních dnů vyjádří. Pokud
se objednatel ve lhůtě představující tyto 4 pracovní dny od předání nevyjádří, má se za to, že
předmětný soupis prací odsouhlasil a Zhotovitel má právo fakturovat.

3.4 Splatnost faktur je 10 dní od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu
sídla objednatele.

3.5 V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

IV. Smluvní sankce

4.1 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně provedeného díla, sjednávají si
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i
započatý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

4.2 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smliwní
strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny díla za každý den prodlení,
kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.
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V. Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za Škodu

5.]. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 36 měsíců na akustické
obklady. Záruka počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné
části služeb dle smluvního vztahu. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že
byly způsobeny neodborným zásahem objednatele, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského zákoníku.

5.2. Vady zjištěné během záruční doby Objednatel u Zhotovitele uplatní formou písemné reklamace,
která musí obsahovat popis reklamované vady a může obsahovat přiměřenou lhůtu pro její
odstranění a určení způsobu jejího odstranění. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu
bezúplatně odstranit v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a to způsobem stanoveným v
písemné reklamaci Objednatelem. Pokud Objednatel lhůtu nebo způsob odstranění vady v
písemné reklamaci nestanoví, platí, že je Zhotovitel povinen odstranit vadu bez zbytečného
odkladu způsobem obvyklým.

5.3. Vadou se rozumí stav, kdy plnění Zhotovitele neodpovídá této Smlouvě, platným právním
předpisům nebo jiným normám, které se na plnění vztahují. Vadou se rozumí i vada právní.

5.4. Nebezpečí škody na věcech zhotovených dle této Smlouvy nese Zhotovitel až do dne jejich
protokolárního převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Další ustanovení

6.1 Objednatel je povinen:

6.1.1 zajistit přístup a prostor pro montáže v běžnou pracovní dobu.

6.1.2 zajistit připojení na 230V a vodu v místě montáže.

6.1.3 zajistit prostor pro bezpečné uskladnění materiálu po dobu realizace.

VII. Ujednání o ochraně osobních údajů:

7.1 Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného
smluvního vztahu, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon"), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 (dále jen ,,GDPR").

7.2 Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění
výše uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však
po dobu stanovenou příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi.

7.3 Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. K
osobním údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v
pracovněprávním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za
výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými každým
ze správců podléhají interním předpisům daného správce.

7.4 Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich
osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou povinny
informovat subjekty údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na:

- právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování
a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování;

- právo podat stížnost u dozorového úřadu.

VIII. VŠeobecná ustanovení
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8.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází spolu s rizikem škody na objednatele postupně v době
provádění díla okamžikem, kdy byl objednatelem odsouhlasen nebo měl být odsouhlasen podle
bodu 3.4.2 této smlouvy soupis provedených prací a případně poslední části díla protokolem o
předání a převzetí díla.

8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými,
protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad
bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu. Zhotovitel podpisem této smlouvy
potvrzuje, že byl objednatelem seznámen s bezpečnostními riziky místa montáže. Tato rizika jsou
nedílnou součástí této smlouvy.

8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádným způsobem,
popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

IX. Závěrečná ujednání

9.1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

9.2 Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy, stanoví-li tak zákon.

9.3 Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé
ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena.
Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná
ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou
smluvních stran obsažené v této smlouvě.

9.4 Nedílnou součástí této smlouvy je cenový rozpočet, koncept dílčích plnění a harmonogram.

9.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu
smlouvy obdrží objednatel 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

9.6 V případech v této smlouvě výslovně neupravellých platí ustanovení občanského zákoníku
v platném znění

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb, zákon o registru smluv.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, že tato smlouva byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani
za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně
prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručními podpisy.
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Ing. ěra Ládyšová '
Jednatelka společnosti
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