
Smlouva o dílo

Evidenční číslo 2016/0408

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozděj ších předpisů

Objednatel:

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

Zastoupen ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

Bankovní spojení:_

číslo účtu:

Osoby určené ke kontaktu s dodavatelem : Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17

Tel.

vedoucí OSK

 

        

  

kontaktní osoby:

 

Dodavatel:

Makra Didakta s.r.o., Drahelická 162,288 02 Nymburk — Drahelice

IČ: 27916758

DIČ: CZ27916758

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen ve věcech podpisu této smlouvy : Martin Kraus, jednatel

Osoby určené ke kontaktu s objednatelem :

  

 

Tel.

uzavírají tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

„Vybavení předškolního zařízení pro Psychosomatické centrum, Žalanského 68/54, Praha 6

- Repy“ v souladu s položkovým seznamem, který je nedílnou součástí této smlouvy,

příloha č. 1.

II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 238.825,89 Kč bez DPH, tj. 288.979,32 Kč s DPH 21%.

Částka DPH tedy činí 50.153,44 Kč.

Cena za dodávku bude realizována po úplném dodání předmětu zakázky, na základě

vystavené faktury se 21 denní splatností ode dne doručení objednateli. Objednatel se
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zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované částky za každý započatý

kalendářní den prodlení s termínem splatnosti faktury.

Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny dodávky za každý

započatý kalendářní den prodlení s termínem dodání.

Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny reklamovaného zboží

za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem pro odstranění vady, dohodnutým V

reklamačním řízení.

Faktura vystavená dodavatelem musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se

zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku.

Dále musí být na faktuře uvedeno číslo smlouvy objednatele.

Platba bude provedena formou bankovního převodu na účet dodavatele.

Objednatel neposkytuje zálohy, fakturace dle ucelených částí do výše 80% ceny díla, 20%

pozastávka do doby předání díla bez závad.

III. Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen udržovat na místě, kde se dílo, nebo jeho část, zhotovuje, pořádek a

čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

Dodavatel je dále povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě,

kde se dílo zhotovuje.

IV. Termín provedení a převzetí

Dílo bude zhotoveno do: 15. prosince 2016

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po

jejich odstranění. K odstranění případných nedodělků nebo vad dojde okamžitě, nejdéle

však do 10 pracovních dnů.

Náklady na odstranění vad nese dodavatel.

Převzetí díla, prostého vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem dodacích listů oběma

smluvními stranami.

V. Záruka, kvalitativní podmínky

Dodavatel poskytuje záruku na zboží 24 měsíců od předání díla.

Záruka spočívá vtom, že dodavatel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době,

bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

V případě havarijního stavu, což musí být v reklamaci výslovně uvedeno, dodavatel

nastoupí na jeho odstranění a dohodne termín odstranění nejpozději od 24 hodin od

nahlášení.

Dodavatel je povinen v rámci dodání použít pouze takové materiály, zařízení a technologie,

jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité

technologii. Zjištění nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace zakázky může být

důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody,

která tím dodavateli vznikla.

Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se vztahují příslušná ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



VI. Odstoupení 0d smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy V případě podstatného porušení smlouvy na straně

dodavatele. Za takové podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se pokládá

nedodržení kvalitativních podmínek dodávky a nezjednání okamžité nápravy ani po

písemné výzvě objednatele.

VII. Prohlášení stran

Dodavatel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly coby osoba povinná V

souladu s ustanovením §2 pism. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě.

Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí zákonem č.

89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě,

odsouhlasenými oběma smluvními stranami a podepsanými oprávněnými osobami obou

smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17, č. Usn. RMČ

000498/2016 ze dne 9.11.2016

Tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv, V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel.

Tato smlouva bude dále uveřejněna na internetových stránkách objednatele s výjimkou

přílohy č. 1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží

tři vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení této smlouvy.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s

jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne .................. V Praze dne .........

za objednatele za dodavatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. V platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ Us RMČ 000498/2016 ze dne 9. 11. 2016

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17


