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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Městská část Praha — Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: cz 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu:_

Zastoupená: starostou Ing. Tomášem Bryknarem

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „objednatel“

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 00 Praha 5

IČO: 26183960

DIČ: C226183960

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, sp. zn

B 6613

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:_

Zastoupená: Ing. Oldřichem Stejskalem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva“):

čl. 1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka hardware vybavení dle specifikace v cenové nabídce, která je

přílohou č. 1 této smlouvy, včetně jeho montáže a připojení na předem připravené vnitřní a

  



vnější sdělovací rozvody a uvedení do provozu (dále jen „dílo“).

Místo plnění: budova čp. 110, Trojská 211, Praha 7 (dále jen „pracoviště“).

čl. 2 Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje provést uvedené dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a V době plnění (jak je definována v čl. 6 této smlouvy).

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo V rozsahu specifikovaném V čl.l.

3) Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

4) Zhotovitel zajistí vprůběhu realizace díla a po jeho dokončení likvidaci odpadů, úklid

okolí pracoviště a příjezdu do domu.

5) Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že zhotovitel odpovídá pouze za skutečnou

škodu způsobenou objednateli prokázaným a zaviněným porušením svých povinností;

zhotovitel neodpovídá za nepřímou škodu ani za ušlý zisk. Odpovědnost zhotovitele za

škodu dle této smlouvy je na základě dohody obou stran omezena maximální částkou

odpovídající ceně díla bez DPH dle čl. 5 této smlouvy.

čl. 3 Povinnosti objednatele

1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy.

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla

podle této smlouvy.

3) Objednatel se zavazuje převzít a proplatit dílo, které bude bez vad a nedodělků.

4) Objednatel umožní zhotoviteli a třetím osobám (subdodavatelů) pověřeným zhotovitelem

vstup na pracoviště nezbytný pro řádné a včasné plnění díla.

5) Objednatel určí připojovací bod pro odběr elektrické energie a odběr vody. Spotřebovanou

elektrickou energii a vodu potřebnou pro provedení díla hradí objednatel.

6) Objednatel se zavazuje zajistit přístup zhotovitele na pracoviště každý pracovní den od

8:00 do 16:00 hodin

7) Objednatel zajistí technickou a stavební připravenost místa instalace k montáži zařízení,

včetně obvyklých pracovních podmínek pro pracovníky zhotovitele, to vše dle požadavků

zhotovitele. Objednatel je povinen zajistit, aby technická dokumentace týkající se sdělovacích

rozvodů byla na vyžádání předána zhotoviteli bezodkladně k dispozici. V případě, kdy tato

dokumentace není k dispozici nebo nekoresponduje s aktuálním stavem rozvodů, bude

provedeno šetření aktuálního stavu sdělovacích rozvodů na náklady objednatele nebo montáž

a připojení budou provedeny V okamžiku, kdy objednatel zajistí potřebnou dokumentaci. Po



 

dobu prodlení objednatele s předáním technické dokumentace není zhotovitel vprodlení

s plněním smlouvy.

čl. 4 Kontrola

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

čl. 5 Cena

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené V souladu s touto smlouvou

cenu v celkové výši 123 048,- Kč (slovy: stodvacettřitisícčtyřicetosm korun českých) (dále

jen „cena“ . Zhotovitel je plátce DPH. Plnění podléhá režimu přenesené daňové

povinnosti podle zákona o dani z přidané hodnoty.

2) Cena za dílo uvedená předchozím odstavci tohoto článku je pevnou cenou za dílo. Smluvní

strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla

je zahrnuta v ceně. Cena díla se nebude po dobu trvání této smlouvy měnit a na její výši

nemá ani nebude mít žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením

díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě

této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3) Cena bude uhrazena po převzetí díla, do 14 dnů od obdržení faktury se soupisem

provedených prací odsouhlasených objednatelem a to bezhotovostním převodem na

bankovní účet zhotovitele.

4) Pokud dojde k prodlení v platbě ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové částky díla za každý den prodlení.

čl. 6 Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v termínu od 3. 11. do 30.

11. 2016 Podmínkou dodržení termínu zahájení a ukončení prací je dodržení stavební

připravenosti ze strany objednatele.

2) V případě, že dojde kposunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně

objednatele, zavazuje se objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit zhotovitele

nejpozději do 10 dnů před termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo

V případě, že dojde k posunutí termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 10 dnů před zahájením

díla, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelně mu vzniklé náklady.

3) V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění

předmětu díla z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného

odkladu sjednat písemně nový termín plnění.

 



4) Důvody na straně objednatele uvedenými V odst. 2 a 3 se rozumi veškeré vnější okolnosti

na pracovišti, které brání zhotoviteli v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební

připravenost, kolize řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší moc apod.

5) Nesplní — li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

čl. 7 Vlastnické právo

1) Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

2) Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy.

čl. 8. Předání a převzetí díla

1) Po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění vyzve prokazatelně

zhotovitel objednatele k převzetí díla.

2) Objednatel, převezme provedené dílo, pokud nebude obsahovat vady nebo nedodělky,

které samy o sobě či v souhrnu, brání nebo ztěžují jeho užívání.

3) O předání provedeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

4) Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, prohlášení

o shodě, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či

jeho provedením.

čl. 9 Záruka

1) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců od jeho převzetí.

2) V případě, že se na díle vyskytne V záruční době porucha, je objednatel povinen takovou

vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provést

opravu poruchy.

3) Lhůta k zahájení servisního zásahu začíná běžet od okamžiku založení ticketu

objednatelem pomocí volby “Nový tiket" na ticketovacím portálu objednatele na adrese

https://support.2n.cz (dále jen “portál zhotoviteleaa). Pro vyloučení jakýchkoli pochybností

tímto smluvní strany výslovně sjednávají, že telefonická komunikace zhotovitele

a objednatele není považována za založení ticketu objednatelem ve smyslu předchozí věty

a nemá žádné účinky ve vztahu ke lhůtě k zahájení servisního zásahu.



 

 

 

 

 

Í 1

Kategorie Popis poruchy Zahájení servisního zásahu Odstranem

poruchy poruchy

I. Havárie: Znemožňuje nebo ohrožuje Zahájení zásahu přes vzdálený Nelze definovat

funkčnost systému// stav podporovaného přístup V den nahlášení nebo

zařízení, který neumožňuje plnění následující pracovní den

základních funkcí objednatele (porucha

má kritický vliv na podnikání

objednatele)

II. Výpadek: Výrazně omezuje funkčnost Zahájení zásahu přes vzdálený Nelze definovat

systému/l stav podporovaného zařízení přístup V den nahlášení nebo

umožňující plnění základních funkcí následující pracovní den

objednatele, avšak s podstatným

omezením rychlosti zpracování nebo za

mimořádných provozních opatření

(porucha má značný vliv na podnikání

objednatele)

III. Závada: Zkresluje ekonomickou bilanci Zahájení zásahu přes vzdálený Nelze definovat

nebo částečně omezuje provozj/ stav přístup (vpřípadě jeho

podporovaného zařízení umožňující dostupnosti) nejpozději do

plnění základních funkcí objednatele, 2pracovních dnů

avšak je snížena rychlost zpracování

(porucha má určitý vliv na podnikání

objednatele)

IV. Běžná porucha: Ostatní závady a Zahájení práce na zásahu Nelze definovat

poruchy (porucha má nevýznamný vliv (zásah přes vzdálený přístup)

na podnikání objednatele) dle důležitosti v pořadí,

nejpozději však do

2 pracovních dnů     
 

4) Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

a)

b)

c)

d)

chybným nebo neodborným zacházením

neoprávněným zásahem třetí osoby

mechanickým poškozením

působením nevhodných chemických látek

5) Náklady, spojené s plněním povinností zhotovitele z titulu záruky podle této smlouvy,

budou hrazeny zhotovitelem.

6) V případě, že příčinou poruchy není závada systému či závada v jeho instalaci nebo

implementaci, se náklady na daný servisní zásah nepovažují za odstranění závady v rámci

záruční doby a veškeré náklady na servisní zásah, včetně odstranění poruchy, opravy či

  



výměny zařízení atd., jakož i veškeré náklady za výjezd k objednateli a zpět, je povinen

v plné výši uhradit objednatel.

7) Zhotovitel má dále nárok účtovat objednateli náklady dle předchozího odstavce v případě,

že po oznámení poruchy objednatelem zjistí, (i) že porucha není na straně objednatele,

nebo (ii) že závadu zavinil objednatel nebo třetí osoba, (iii) že porucha vznikla z

jakýchkoli důvodů na straně objednatele, případně, že (iv) porucha vůbec nenastala.

8) Zhotovitel je oprávněn účtovat k ceně poskytnutých služeb dle odst. 6) a 7) DPH ve výši

stanovené zákonem. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu na základě vystavené

faktury, která bude zároveň daňovým dokladem. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 dnů od

poskytnutí servisního zásahu, splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení.

čl. 10 Závěrečná ustanovení

1) Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně

znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného

prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění. Nesplnění této

povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto

bodě nedopustila.

2) Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které

nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje

nad rámec sjednaného rozsahu prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě,

v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

3) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami na jedné listině.

4) Tato smlouva se řídí právem České republiky.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

jeden originál.

6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato

smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné

vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne Z ,1/0 201/6 V Praze dne dý/lf %/ Ú

  

   

 

    
Za objednatele: Za zhotovitele:

tři '“.a

Ing. Oldřich Š jskfál, pněáůéaážbšedstavenstva

lá'čéi'šfw'ŽČ-Ížag— ?" "';

 



Příloha č. 1: cenová nabídka

Doložka podle §43 zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění:

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno starostou městské části Praha-Troja

v kompetenci Rady městské části dne 24. 10. 2016 na základě zápisu z výběru dodavatele

zakázky.

    
Ing. omas ry ar Ing. arc. omas r ac y

člen zastupitelstva městské části člen zastupitelstva městské části

  


