č. smlouvy objednatele:
ev.č.:

Smlouva o dodávce

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1.

Smluvní strany :

1.1

Objednatel :
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Město Kutná Hora

ing. Josef Viktora, starosta města Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora 284 01
00236195
CZ00236195

na straně jedné

1.2

dále jen objednatel

Zhotovitel :

Sídlo:
Bank. spojení:
Č. účtu:
IČO:
na straně druhé

DIČ:
dále jen zhotovitel

2.

Předmět díla :

2.1

Předmětem díla je akce „Dodávka a montáž nábytku pro sportovní halu Klimeška“.
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je realizace akce s názvem „Dodávka a montáž nábytku
pro sportovní halu Klimeška dle níže uvedené technické specifikace, a to včetně montáže na
konkrétních místech.

2.2.

Nábytek musí splňovat
dodávaného nábytku.

2.3

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby v délce 24 měsíců na celkové provedení díla. Záruční servis
bude zajištěn v místě plnění zakázky.

3.

Cena díla :

3.1

Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne …………. a jako
pevná
po celou dobu provádění díla ve výši ………..,- Kč bez DPH. K této částce bude doúčtováno
…………. DPH, pokud nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

všechny

požadavky

platných

ČSN

a

EN

týkající

se příslušného

Celkem …..……Kč včetně DPH.

4.

Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1

Úhrada objednatelem bude provedena na základě vystavených faktur, které zhotovitel vystaví dle
obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 30 dnů.

4.2

Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004
Sb.
V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn

zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
4.3

V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje
právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich
odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

4.4

Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále
ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

4.5

Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve
výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

4.6

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. 5 této
smlouvy, kdy toto prodlení nebylo způsobeno v důsledku dodržení technologických postupů, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení.

4.7

Faktura je řádně uhrazena, pokud v den splatnosti faktury, byla fakturovaná částka odepsána z účtu
objednatele.

5.

Termín plnění díla:
Předpoklad plnění zakázky: od 1. 3. 2018 do 16. 4. 2018
Harmonogram dodávky a montáž:
1.patro

do 27.3. 2018

2.patro

do 16.4. 2018

6.

Odpovědnost za škody a pojištění :

6.1

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně
subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli
nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6.2

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu
zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na
jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců
objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši
pojistného krytí min. 5 mil. Kč.

6.3

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou
smlouvou
č. ……………………….uzavřenou u ……………. dne ………… ve výši…………………………

7.

Další ujednání :

7.1

Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení
musí být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.

7.2

Za objednatele bude dodávky kontrolovat vedoucí odboru investic Ing. Jiří Janál.

7.3

Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran, a to formou
dodatku
k této smlouvě o dílo.

7.4

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

7.5

Zhotovitel si na své náklady zajistí odběr energií pro potřeby provedení díla.

7.6

Zhotovitel je povinen v dodávce dodat stejné zboží jako odsouhlasený vzorek.

7.7

Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů
bezpečnosti práce a požární ochrany.

7.8

Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných
odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

7.9

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla
podepsaným oběma smluvními stranami + záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách a
revizích, plány údržby, návody k ošetření mobiliáře apod.

7.10

Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.

7.11

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto
klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

7.12

Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.13

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky obdrží
objednatel.

7.14

Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji
řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojuji smluvní
strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

7.15

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Kutná Hora.

Příloha smlouvy:
1. Oceněná technická specifikace zakázky

V ………..………… dne:……………….

V Kutné Hoře, dne: ……………………..

……………………………………………
zhotovitel

...............................................................
Ing. Josef Viktora
starosta města

