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Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17; listopadu 15/2172, Ostrava — Poruba, 708 33

ICQ: 61989100

DIC: CZ 61989100

Zhotovitel: Rens s.r.o.
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Výstaviště 405/1, 647 00 Brno

IČO: 26912767

DIČ: CZ26912767,

zapsána V OR u KS V Brně, odd.C, vl. 44946
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uzavírají tuto smlouvu o dílo

I. Základní údaje

Výstavní akce: Gaudeamus Brno 2018 v termínu 23/10 — 26/10/ 2018

Místo konání: Výstaviště Brno

Vystavovatel: VŠB — Technická univerzita Ostrava

Montáž práce: Zahájení: 20.10.2018 — Ukončení: 22.10.2018 v 18:00 hod

Demontážní práce: Zahájení: 26.10.2018 po 16:00

II. Předmět plnění

Výroba, montáž a demontáž výstavní expozice pro vystavovatele včetně příslušenství.

Podrobný obsah a rozsah sjednaného díla je uveden v projektu Výtvarné dokumentace (dále

jen projekt) a schválené cenové nabídce, jenž tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

. Zhotovitel dodá: kompletní expozici.

Věci a činnosti výslovně ve smlouvě neuvedené nejsou součástí ani příslušenství díla.

III. Doba plnění

Smluvní strany považují za závazné termíny věcných plnění podle čl. 1., odst. 4 a 5.

Objednatel písemně předá zhotoviteli grafické podklady a schválený projekt kexpozici do

04.09.2018.

Zhotovitel protokolárně předá objednateli po ukončení montáže expozici včetně příslušenství

dne 22.10.2018.

Objednatel protokolárně předá expozici včetně příslušenství k demontáži dne 26.10.2018.

IV. Cena dfla

Smluvní cena za předmět plnění dle článku 11 odstavec 1 činí bez DPH 483 730 Kč (slovy

čtyřistaosmdesáttřitisícsedmsettřicetkorunčeských).

Tato smluvní cena může být písemnou dohodou smluvních stran přiměřeně zvýšena nebo

snížena, pokud vyvstane nebo se sníží potřeba původně sjednaného rozsahu prácí .

Smluvní strany se dohodly, že platba za výstavbu výstavní expozice bude provedena na

základě zhotovitelem vystavené dílčí faktury na částku 80 % ceny dle odst. 1 tohoto článku,

kterou objednatel uhradí do 13.09.2018.

Smluvní strany se dohodly, že druhou dílčí fakturu se splatností 14 dnů na diferenční částku k

obnosu, uvedeném v odstavci 1 tohoto článku a fakturu za případné dodatečně objednané
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práce a služby, vystaví zhotovitel po ukončení výstavní akce. Tyto faktury budou mít

náležitosti běžného daňového dokladu.

Objednatel musí tyto faktury za dodatečně objednané práce a služby a doplatek výstavby

uhradit do dne splatnosti, jinak je v prodlení. Tato lhůta platí rovněž pro vrácení faktury z

důvodu nesprávného nebo neúplného údaje.

V. Závěrečná ustanovení

Výstavářské prvky a předměty, tvořící vybavení výstavní expozice zůstávají majetkem

zhotovitele a po ukončení výstavní akce musí být zhotoviteli řádně a protokolárně vráceny.

V případě jejich poškození nebo zničení, objednatel se zavazuje nahradit příslušnou škodu,

která mu bude zhotovitelem vyfakturována.

Objednatel se zavazuje plně respektovat skutečnost, že návrhy expozic, stejně jako další

grafické návrhy jsou duševním vlastnictvím společnosti Rens, s.r.o., podléhají vlastnickému

právu a nelze je i po ukončení platnosti této smlouvy použit k realizaci jinou společnosti či

poskytnout třetí osobě.

Zhotovitel nezodpovídá za škody, které vznikly nesprávným užíváním díla ze strany

objednavatele, vystavovatelů nebo jiných osob.

Smluvní pokutu platí smluvní strana ve výši 0,5% smluvní ceny za každý den prodlení až do

sjednání nápravy nebo odstoupení od smlouvy při porušení těchto smluvních povinností:

— nepředložení podkladů objednatelem v termínu podle č. Ill, odst. 2

— nepředání expozice včetně příslušenství objednateli podle čl. III, odst. 3

— nezaplacení faktury uvedené v čl. IV, odst. 5 ve lhůtě splatnosti.

Kromě osob uvedených vtéto smlouvě jsou oprávněni smluvně jednat a podepisovat ve

věcech této smlouvy:

a. Za objednatele: Tel:

b. Za zhotovitele: Tel:  
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými

ustanoveními obchodního zákoníku.

Veškeré dodatky a jiná ujednání pozměňující či doplňující vzájemné závazky této smlouvy

vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jeden.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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V Ostravě dne ............................ V Brně dne

Objednatel Zhotovitel

  


