SMLOUVA o DÍLO
Smluvní strany:
()biednatel:

městská část Praha - Lipence

IČO: 002 41431
se sídlem: K Obci č. p. 47, Lipence, 155 31 Praha 5
zastoupena: Mgr. Lcnkou Kadlecovou
Zhotovitel:

SANTAL spol. s r. 0.

IČO: 424 08 121
se sídlem: Jiráskova č. p. 738, Třeboň II, 379 01 Třeboň

zastoupena: lng. Jiřím Škopkcm
uzavírají na základě § 2586 a dalších občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tuto písemnou smlouvu o dílo, kterou
ztvrzují dříve dohodnutá a naplněná ujednání o provedení díla „Přístavba základní školy
v Praze — Lipencích » kuchyňka“.
I.
Objednatel prohlašuje, že ve výběrovém řízení zadal veřejnou zakázku malého rozsahu
5 předpokládanou cenou 440 000,— Kč bez DPH na provedení díla: „Přístavba základní školy
v Praze Lípcncích — kuchyňka“. Objednatel prohlašuje, že na zhotovení tohoto díla podal
nabídku v ceně 389 522,80 Kč. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že objednatel na základě
posouzení a hodnocení nabídek vybral zhotovitele jako dodavatele díla, zhotovitel tento
závazek přijal a dílo zhotovil za podmínek stanovených ve výběrovém řízení a objednatel dílo
prosté závad přijal a uhradil, a tím ve smyslu § 1726 občanského zákoníku smlouvu o dílo
uzavřely. Smluvní strany z důvodu právní jistoty obou smluvních stran se dohodly, že tomuto
ujednání dají níže uvedenou písemnou formu.

ll.
Objednatel v rámci díla: „Přístavba základní školy v Praze — Lipencích — kuchyňka“
objednává u zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vyhotovit pro objednatele dílo spočívající ve
zhotovení vybavení do cvičné kuchyňky dle příslušné dokumentace, která je přílohou č. 1.
III.

Dílo bude umístěno a objednateli předáno vbudově Základní školy Praha _ Lipence
v místnosti určené pro cvičnou kuchyňku.

Dílo bude objednateli předáno nejpozději do 30. 6. 2019.
IV.
Cena
za
dílo
se
sjednává
ve
výši
389 525,80
Kč
(slovy:
=třistaosmdesátdcvěttisícpětsetdvacetpět,80: korun českých) bez DPH. K této ceně bude
připočteno DPH v zákonné výši. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě faktury
zhotovitele se splatností 21 dnů vystavené po předání díla prostého závad & nedodčlků.

V.

Zhotovitel se dále zavazuje:
a) zhotovit dílo tak, aby dokončené dílo odpovídalo veškerým požadavkům a normám

b)
c)
d)
e)
f)

platným v EU,
postupovat v souladu s pokyny objednatele,
odstranit na svůj náklad veškeré vady na dodaném dílo, a to i skryté,
odpovídat za škody vzniklé chybami na díle, pokud jim byly zapříčiněny,
při dodávce díla postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy a chránit majetek
objednatele,
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti nasvědčující nebo
odůvodňující podezření, že objednateli vznikla škoda či jiná újma nebo vznik škody či

jiné újmy hrozí.
Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitel podle této
smlouvy a poskytnout mu odpovídající součinnost, tedy spolupůsobení nutne' ktomu, aby
zhotovitel mohl plnit závazky vyplývající z této smlouvy.
VI.

V případě prodlení s dodáním zboží se zhotovitel zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení s úhradou ceny za dílo se objednatel zavazuje zaplatit úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od obdržení výzvy protistraně.
VII.
Tato smlouva může být ukončena:
a) předáním díla a uhrazením ceny za dílo vyjma odpovědnosti za vady na díle,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu hrubého porušení smluvních

ujednání.
VIII.
Ujednání této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
Doplňky a změny této smlouvy lze činit pouze číslovanými písemnými dodatky.
Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není omezena.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, žádná z nich ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží objednatel

a jedno zhotovitel.
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