
Smlouva o
na renovaci vnitřních dveří v objektu Bubenečská 20 a, Praha 6

Smluvní strany

Česká republika - Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-
44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřená výkonem funkce ředitelky
IČO: 75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojeni: ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasňáni faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba: Miroslava Koppová

e-mail:
tel.: 974 827 679, mob.: 602 720 941

(dále jen ,,objednatel")

a

Josef Adámek
fyzická osoba podnikajici dle živnostenského zákona
se sídlem: Krchlebská 1890/6, Praha 4 - Krč
IČO: 13823850 (není plátce DPH)
kontaktní osoba včetně údajů: josef Adámek

e-mail:
tel.:

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

tuto smlouvu o dílo
(dále jen ,,Smlouva"):

ČI. l.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zabezpečit pro
objednatele renovaci vnitřních dveří a natřeni zárubni níže uvedených místností v objektu
Bubenečská 20 a, Praha 6 za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen ,,dílo").

2. V objektu se nacházejí 2 ordinace a zubní laboratoř. Práce budou probíhat za provozu,
pracovni doba 7,00-15,45 hodin. Postup prací musí být konzultován se zástupcem
objednatele.



3. Dílo v sobě zahrnuje zejména nás|edující práce, a to včetně materiálu:

\,,.

č. dveří po|strování kQváni

101 klika/klika
104 koule/klika
105 koule/klika
102 koule/klika
103 koule/klika
106 klika/klika
107 klika/klika
114 koule/klika
113 koule/klika
112 ano koule/klika
111 ano koule/klika
110 ano koule/klika
210 nové dveře koule/klika
211 koule/klika
202 kode/klika
203 ano koule/klika
204 ano koule/klika
214 klika/kiika
208 klika/klika
207 klika/klika
213 klika/klika
212 klika/kiika
200 klika/klika
201 koule/klika

barva RAL 7011/polomat
oprava dveří, tmelení
nové celokovové kování štítkové (nikl matný)

ČI. II.

Cena díla a způsob úhrady

1. Cena za dílo činí:

61 256,- Kč S DPH.

Tato sjednaná nabídková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s vyhotovením díla dle ČI. I této smlouvy.

2. Objednatel provede úhradu ceny za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem a
doručené objednateli na adresu pro zasňání faktur. Splatnost faktury činí 21 kalendářních
dnů ode dne jejího doručeni.

3. Faktura musí obsahovat a všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla.
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6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními
předpisy, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. V takovém případě není objednatel v
prodlenI se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

ČI. III.

Doba zhotoveni díla a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo od 19. 11. 2018 do 7. 12. 2018.

2. Místem plněni předmětu Smlouvy je objekt Bubenečská 20 a, Praha 6, s nímž má
objednatel právo hospodařit.

ČI. IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při renovaci dveří a je povinen s ním naložit dle

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti nepoškodí majetek objednatele, ani třetích osob.
4. Objednatel se zavazuje zajistit přístup do objektu, dle možnosti i v mimopracovní době.
5. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle

článku ll., odst. 1.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu smlouvy kdykoliv v jeho průběhu.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k provedení předmětu smlouvy a

poskytnout zhotoviteli přístup do prázdných místnosti v suterénu objektu, které zhotovitel
použije ke zhotoveni díla.

8. Objednatel se zavazuje po dohodě zajistit zhotoviteli přistup do všech prostor objektu, ve
kterých bude docházet k činnosti podle této smlouvy.

9. Veškerá komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem se uskutečňuje písemně v listinné
nebo elektronické podobě.

ČI. V.

Předání a převzetí díla, záruka za jakost

1. Předáni a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno. Dílo bude
zhotovitelem předáno objednateli v době uvedené v článku Ill. odst. 1 této smlouvy. O
předáni a převzetí díla se vyhotoví Protokol o předání a převzetí předmětu díla, který se po
jeho podpisu oběma smluvními stranami stane Přílohou č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či
nedodělky, k předáni a převzetí dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
smluvními stranami sepsán záznam. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od uplatnění
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vad objednatelem písemně objednateli odpovědět, zda vady uznává anebo z jakých
důvodů vady odmítá. Zhotovitel je povinen vady na díle odstranit do 14 dnů od jejich
písemného uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstraněni
vad nese zhotovitel,

4. Zhotovitel ručí za kvalitu díla po dobu 24 měsíců ode dne jeho předáni dle odst. 1 tohoto
článku.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně a prokazatelně doručena zhotoviteli na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané a
reklamované vady ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatele.
V případě nemožnosti odstranit vadu ve lhůtě 14 dnů vzhledem k jejímu rozsahu, je
zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti písemně informovat, tuto skutečnost
řádně odůvodnit a navrhnout konkrétni lhůtu, v níž se zaváže takovouto vadu odstranit.
Navržená lhůta nesmí činit vÍce než 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plněni.

ČI. VI.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při realizaci této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnĹcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné;

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se
budou podílet na předmětu smlouvy dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na předmětu smlouvy
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

ČI. VIl.

Smluvní pokuty

1. Za nedodržení doby dodáni díla dle článku Ill. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny plnění za každý
započatý den prodlení, minimálně však 1 000KČ.

2. Za prodlení s úhradou faktury dle článku ||. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den
prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího písemného uplatnění.
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4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo
odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele předmět Smlouvy řádně předat.

ČI. VIII.
Ukončeni Smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

2. výpověď' smlouvy může být podána i bez uvedeni důvodů, musí být učiněna písemně a
doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě. výpovědní lhůta činí
tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci,
v němž byla výpověď' prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

3. podstatným porušením Smlouvy, které zakládá právo objednatele na okamžité odstoupeni
od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 7 kalendářních dnů,

b) neodstraněni vad díla dle ČI. V. odst. 3, nebo

c) porušení povinnosti dle ČI. VI.

ČI. lX.
Závěrečná ustanovení

1. V případech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí příslušnými
ustanoveními platných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, případně dalších právních předpisů.

2, Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění
zajisti objednatel.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví jsou oprávněny k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni
změn nebo rozsahu této smlouvy.

4. Smlouva může být měněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním,
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, jež bude podepsán statutárními orgány nebo
zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou vzestupně číslovány.

5. Smluvní strany jsou povinny sdělit si bezodkladně změny, jež by se týkaly změn některého
ze základních identifikačních údajů, včetně insolvenčniho řízenI, konkursu, vstupu do
likvidace apod.

6. Pravidla pro doručováni mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se
v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým
pracovním dnem po jejím odesláni na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. Účinnosti pak
nabývá dnem jejího uveřejněni.
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8. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou trvání uvedenou v článku Ill., odstavci 1.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.

10. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a
s jejím obsahem souhlasí.

PřIlohy:

Příloha č. 1 - Protokol o předání a převzetí předmětu díla

V Praze dn"' 16. 11. 2018

Mgr.
pověř

14

V Praze dne:13.11.2018

Číslo
Zk?n
prav

Zveřregis
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