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Obchodní firma:
ICO: 88513203

757i :vis/a.

DIČ: není plátce DPH

Sídlem: Na Dédince 8, Praha 8, 180 OO

oüUVlSCHCl SP, smlnuvnu rea. č

Ladislav VaškoJednajíci:

Bankovní spojeníl Česká spořitelna

Číslo účtu: 0709889193/0800

Kontaktní osoba: Ladislav Vaško, tel 722 356 000, email: |ada,vasko@seznam cz

dále na stranějen jako „Zhotovitel“ jedné

b..

Název: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy za:: sídlem V Praze

IČO 71009256

Sídlem Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Jednající: PNDr. Jan Jarolímek, PhD., MBA - ředitel

Bankovní spojení CNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba ve věcech technicky' ch: Marek Vitouš, DiS., vedoucí oddělení provozně-

organizačního, marek.vílous@hvgpraha.cz, 733 673 904 nebo 296 336 741

Kontaktní osoba ve věcech smluvních ekonomických. Ing. Božena Malíčkova, vedoucí

oddělení ekonomiky, bozena.malickova@hýgpraha.cz, 296 336 732

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

uzavřeli v souladu s § 2586 a nasi. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů. níže uvedeného dne, měsíce roku IUIO

SMLOUVU 0 DÍLO

(dále jen „Smlouva”)

ČI. 1

Postavení smluvních stran

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, že má

odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti k tomu, aby plnění dle této smlouvy poskytl

v nejvyšší kvalitě

(2) Zhotovitel prohlašuje. že má odpovídající znalosti r; potřebné zkušenosti

r: prováděním prací obdobného rozsahu, že je tedy plně schopen zajistit realizacr Díla

dle této smlouvy. Zh otovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi

k.. odbornými předpoklady pro
řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

(37 Objednatel je organizační složka státu jejímž zřizovatelem je Ministerstvo

zdravotnictví České republiky.
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ČI. p
t

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je jednorázový úklid na pobočkách HSHMP Centrum e'

Západ dle oceněného rozpočtu. který je nedünou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1

(dále jen „DILO“). Požadavky na rozsa h úklidu jsou uvedeny v příloze Č. této smlouvy.

(2) Zhotovitel ga zavazuje provést pro Objednatele Dílo v termínu stanoveném v této

smlouvě, svym jménem. bez nedodělkú a vad bránících užívání, na sve náklady e na své

nebezpečí.

(3) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu S českými technickými normami,

V souladu a obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice V době

provádění Díla Zhotovitel je při provádění Díla vázán veškerými příkazy Objednatele

(4) Objednatel je oprávněn změnit rozsa h Díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasu

s jakýmikoliv úpravami V předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem, tj, omezením

Či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavku Objednatele

(5) Zhotovitel je oprávněn nechat Dílo provést třetí osobou pouze S předchozím

písemným souhlasem objednatele Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli

identifikační údaje veškerých subdodavatelú včetně specifikace jimi prováděných čásü Díla,

a to v rámci žádosti udělení souhlasu tapísemně jejich využitím předkládané Objednateli.

ČI. !i

Termín ?i m ísto plnění

(1) Zhotovitel FE zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

a) na pobočce Centrum od 4, 12. 2017 do 6, 12 2017

b) nk' pobočce Západ od 18. 12. 2017 do 20. 12. 2017.

12) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele O veškerých

okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedení Díla

(3) Místem plnění je:

a) pobočka Centrum, Dukelských hrdinu 347/11. 170 00 Praha 7.

b) pobočka Západ, Štefánikova 247/ 17, 150 00 Praha 5.

ČI. 4

Cena Díla

w' níže uhradit Zhotoviteli celkovou(1) Objednalel uvedených podmínek zavazuje

cenu za řádně provedené Dílo VE výši 70 635- Kč včetně dané u pñdané hodnoty.

(2) Celková cena je členěna takto:

Cena V Kč bez DPH 70 635,~ Kč

DPH 0,- Kč

Cena V Kč S DPH 'III 635,- Kč.

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná konečná k, neměnna'. Sjednanou

cenu je možno překročit pouze při změně rozsa h u pracl u:: základě požadavku :I písemným

souhlasem Objednatele

(4) Celková cena Díla je stanovena oceněním všech položek rozpočtu. který je nedílnou

této Součásti celkove veškeré 'spřílohou smlouvy, ceny jsou náklady související řádným

proveden i m a dokončením Díla. hl to včetně veškerých nákladu nezbytných ke splnění všech

povinností Zhotovilele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisu

(bez zřetele na to, zda je V této smlouvě uvedeno. že Zhotovitel splní tu ktero u povonnost

IB' sve vlastní náklady, Či nikoliv).
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(5) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765

z. Š 2620 občanského zákoníku Cena Díla bude uhrazena u; podmínek b.; V termínech

stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

ČI. 5

Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zálohy.

(2) Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu

(faktury) ve shora uvedene výší doručené Zhotovitelem Objednateli.

(3) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné

legislatlvy a stanovené příslušnými právními předpisy, IE to zejména zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem

č. 563/ 1 991 Sbí. 0 účetnlctví platném k temuž dni.

(4) Faktura musí obsahovat zejména tyto
náležltosti

a) označení povinné oprávněné osoby adresu, sídlo DIČ

b) číslo dokladu,

den odeslání den den zdanitelnéhoC) splatnosti, plnění.

d) označení peněžního ústavu I: číslo účtu, na který SE má platit, konstantní variabilní

symbol,

e) účtovanou částku, DPH účtovanou částku vč DPH,

f) název označení dodávky,

9) důvod účtování odvoláním na smlouvu;

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového e účetního dokladu,

i) seznam příloh,

i) obdobL Za ktere' byla dodávka uskutečněna,

k) další náležitosti, pokud je stanoví obecné závazný předpis.

(5) V případě, Že daňový doklad (faktura) nebude mít náležitostí daňového dokladu, nebo

na ní nebudou uvedeny údaje specifikované V této smlouvě. nebo bude neúplná

a nesprávné, je J l (nebo kopii] Objednatel oprávněn vrátit Zhotovitell k opravě či k doplnění.

V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení El platí. že nová lhůta splatnosti

faktury běží až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu (faktury).

(6) Splatnost daňových dokladu (e 30 dnú ode dne doručení daňového dokladu (faktura)

Objednateli, Celková cena bude Zhotovitell uhrazena bezhotovostním převodem na účet

uvedený V záhlaví této smlouvy Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-Ii nejpozději

v poslední den splatnosti faktury částka odepsána zjeho bankovního účtu. Platby budou

probíhat výhradně V CZK k. rovněž veškeré cenové údaje budou V této měně.

(7) Platba bude provedena na základě protokolárního předání kompletního Díla,

ČI. 6

Sankce

(1) Výše úroků Z prodlení se řídí platnými právními předpisy.

Smluvní se že V zhotovitele Díla(2) strany dohodly, pñpadě prodlení provedením

ve lhůtě stanovené v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5 % u celkové ceny Díla, jehož dokončením je V prodlení, za každý den prodlení,

(3) Smluvní strany dále sjednaly smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele

s odstraňování vad a nedodělkú Díla ve výši 500,00 KČ za každou vadu nebo nedodělek

"el denkaždý prodlení.
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(4) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povtnnosti, na něž

se vztahuje, do 15 dnú od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě
t'

straně a to bezhotovostním na bankovní účet smluvnípovinne, převodem oprávněné strany,

uvedený V záhlaví této smlouvy.
í

(5) Povinnosti zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčen a povinnost k náhradě

škody a tato náhrada škody sla' hradí V plné výši bez ohledu na výší smluvní pokuty.

ČI. 7

Vlastnické právo v; nebezpečí škody

(1) Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. to od samého počátku. Objednatel

má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo

které za tím účelem opatřil J ł: dodal llľ- m ísto plnění.

(2) Nebezpečí škody k; zániku prováděného Díla. jakož nebezpečí škody na věcech

opatřených k provedení Díla nese Zh otovitel Tato nebezpečí přecházejí na objednatele

předáním převzetím Díla. Objednatel není povinen převzít Dílo, není-li provedeno řád ně

El V souladu je ÍDLIÍO smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku IGI# neuplatní.

(3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle

předchozího odstavce.

ČI. iz!

Salvatorní klauzule

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout Sl k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou

součinnost.

že v důsledku či odlišného(2) Strany sjednávají, pokud změny výkladu právních

anebo soudú bude IJ některého ustanovení této shledán dúvodpředpisú judikatury smlouvy

neplatnosti právního úkonu. smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude

možné považovat pouze tu část které se d úvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují

toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednánim, které bude odpovídat aktuálnímu

výkladu právních předpisu smyslu účelu této smlouvy.

Pokud V nebude možné řešení zde uvedené a smlouva(3) některých případech by byla

neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít ”DVOU smlouvu, ve ktere'

pñpadný duvod neplatnosti bude odstraněn p; dosavadní přijatá plnění budou započhána lb'

plnění stran podle teto nové smlouvy. Podminky této nové smlouvy vyjdou přitom u púvodní

smlouvy

čí.

Rešení rozhodnésporů, právo

(1) Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny 5P°ľyí které by

mohly vzniknout v souvislosti 3 touto smlouvou i) její realizací V první řadě vzájemnou

dohodou

(2) Smluvní strany Hi ve smyslu ustanovení zákona Č 91/2012 Sb., O mezinárodním

právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů. že tato smlouva a práva I:: povinnosti

Z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ke koliznim

ustanovením českého právního řád u přitom nepřihlíží.
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