Smlouva o dílo
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
1.
Město Strakonice zastoupené starostou Ing. Pavlem Vondrysem
ve věcech technických Stanislava Broulimová
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
dále jen „objednatel“,
a
2.
……………….. zastoupena …………………………………
se sídlem
IČ:
DIČ:
dále jen „zhotovitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Smlouvu o dílo
Článek I.
Předmět plnění
Předmětem plnění je vybavení nábytkem interiérů tří učeben pro 66 žáků ZŠ F. L.
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 - budova v Chelčického ul. č. 555 (dále jen dílo).
Specifikace předmětu plnění:
Vybavení nábytkem interiérů tří učeben pro 66 žáků, ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice,
Jezerní 1280 (jazyková laboratoř – 20 žáků, učebna s interaktivní tabulí – 26 žáků
a počítačová učebna – 20 žáků) a to tak, aby stav odpovídal aktuální legislativě v oblasti
ochrany veřejného zdraví a zároveň významně přispěl ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího
procesu. Rozpis požadovaného zařízení a prací je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.
Předmět plnění je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího odborného školství, který je spolufinancován z ERDF.
Registrační číslo projektu podpořeného ROP je CZ.1.14/2.4.00/05.01520.
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Článek II.
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést a předat dílo uvedené v čl. I na svůj
náklad a na své nebezpečí, přičemž se smluvní strany dohodly na kompletní realizaci
a předání dodavateli v termínu 14.10.2011.

Článek III.
Cena za dílo
Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí celkem

Kč s DPH
Kč bez DPH.

Cena obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu smlouvy.

Článek IV.
Platební podmínky
1. Platebním dokladem je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu se splatností
14 dní ode dne doručení faktury objednatelem. Fakturace proběhne po předání
dokončeného díla, dle vzájemně odsouhlaseného soupisu dodávek zástupci smluvních
stran. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho
účet sankci ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci
zaplatí objednatel na účet zhotovitele.
2. Za nesplnění termínu plnění dle č. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,1%
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
odečíst od smluvní ceny díla.
3. Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím odběratele od okamžiku, kdy bude uhrazena
cena díla.

Článek V.
Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla v délce 36 měsíců
ode dne řádného převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní
a skryté vady dodaných prvků. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození výrobků
ani na poškození způsobená nesprávnou údržbou.
2. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese
zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu.
O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
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3. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.
Publicita projektu a archivační povinnost
Zhotovitel je povinen používat logotyp ROP na naprosto všech listinách s projektem
souvisejících.
Zhotovitel je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
dodávky v rámci projektu ROP včetně účetnictví do konce roku 2021.
Zhotovitel je také povinen po dobu pěti let od ukončení realizace projektu ROP za účelem
ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek ROP poskytovat
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek VII.
Smluvní závazky objednatele
Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout informace a podklady nezbytné
k provedení díla a předat je zhotoviteli.

Článek VIII.
Smluvní závazky zhotovitele
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této
smlouvy :
Poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se této zakázky dle této uzavřené
smlouvy, a to v době 10 roků po termínu předání a převzetí díla objednatelem. Zároveň se
zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu
díla dle této smlouvy (smlouvy, zápisy, stavební deník apod).
Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji
činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup
pověřeným osobám (zaměstnanci příslušného krajského úřadu zařazení do Sekretariátu
regionální rady CRR, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem –
plněním této zakázky a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 10 let
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Zhotovitel je toto povinen přenést i na své subdodavatele.
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Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s
předmětem díla.
Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané
skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším
postupu.
Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této
smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy
podstatném porušení druhou smluvní stranou.

odstoupit při jejím

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
•
•
•

zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na
dobu delší než 15 pracovních dnů
zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují specifikace
uvedené v příloze č. 1
zhotovitel nedodrží stanovený termín dle článku II. Doba plnění dle této smlouvy.

3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených
prací ve smyslu čl. IV této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.
4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu
škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.

Článek X.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
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3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve .................................... dne .........................

.........................................................
podpis zástupce objednatele

.............................................................
podpis zástupce zhotovitele
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