SMLOUVA o DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Objednatel:

Městská část Praha Lipence

IČ:

002 414 31

se sídlem:

K Obci47, 155 31 Praha

zastoupen:

Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou

email:

lenkakadlecova©mclipencecz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Mgr. Luboš Janák

IČ:

75388944

se sídlem:

Pelzova 1394, Praha 5,156 00

email:

'anakgažczechpmcz

bankovní spojení:
(dále/"en zhotovitel)

tuto

smlouvu o dilo
dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. — občanský zákoník (NOZ)

|.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za níže uvedených podmínek pro objednatele zpracovat a
vyhotovit žádost o dotaci na projekt Nastavení koncepčního systému sociálních prací v PrazeLipencích v rámci OP Zaměstnanost — výzvy č.99. Daná žádost bude zpracována se všemi
relevantními přílohami připravena k podání v rámci systému M32014+.

.

Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro
všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci, oprávnění a disponuje
přiměřeným technickým vybavením,

Termín a misto plnění

Termin dokončení a předání předmětného dokumentu (dle Článku |. této smlouvy) smluvní strany
sjednávají na den 30. Července 2019.

Předání a převzetí díla bude realizováno ve formě elektronickeho předání vrámci systému M52014+
v rámci profilu paní místostarostky lvany Žákové.

Místem předání a převzetíje sídlo objednatele.

Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit a předmětné dokumenty předat i před termínem uvedeným v odst.
1.

Objednatel je povinen dokončené dílo převzít i před termínem uvedeným v odst. 1.

C_eea a_platebnmodmínjx

Jako cenu za dílo dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkem částku ve výši
30.000; Kč, slovy třícettísíc korun českých. Tato částka bude uhrazena v jedné splátce dle odst 2.

Zaplacení ceny za dílo dle odst. 1. bude objednatelem realizováno na základě faktury, vystavené po
předání příslušných dokumentů dle odst. 1. objednateli. Faktura bude zhotovitelem vystavena
bezodkladně po předání dokumentů a ihned odeslána objednateli; její splatnost strany sjednávají na 20
dní od vystavení. Zhotovitel není plátcem DPH, cena je tedy konečná.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu až úplným zaplacením ceny za dílo.

Pokud bude žádost posouzena kladně a projekt vybrán k financování ze strany OP Zaměstnanost, náleží
Zhotoviteli předem domluvená odměna vhodnotě 19.000,f Kč, s/ovy devatenáct tisíc korun českých.
Zaplacení ceny bude řešeno druhou fakturou k této smlouvě s postupem popsaným v odst. 2.

V.
Součinnost objednatele

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost vtomto

rozsahu:
Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli podminky vhodné pro výkon sjednané práce. Objednatel
poskytne součinnost v podobě poskytování potřebných informací, dokumentů a určí a zhotoviteli sdělí
kontaktní osoby s potřebnou odborností, které budou se zhotovitelem spolupracovat.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli informace, které jsou pro danou Žádost nutné.

VI.
Ostatní ustanovení

1,

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohode smluvních stran, a vpísemne
formě.

2.

Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní
písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění.

3.

Bez vědomí a písemného souhlasu objednatele neposkytne zhotovitel předmět této smlouvy, ani jeho
Čast, ani žádné informace s předmětem smlouvy související, žádne třetí osobě,

4

Vostatním, ve smlouvě neuvedenem, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení NOZ a souvisejících
právních předpisů.

5.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 1 pro každou ze stran.

6.

Smluvní strany prohlašují, Že si smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

VPraze dne_07. 2019

objednatel

V Praze dne_07. 2019

