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Smlouva o díIo č. I73/7L234454/202L
TATO SMLOIIVA O nÍr-O (dále jen ,,Smlouva") je uzavřenave smyslu ustanovení §

2079 a násl. zákona

é. 89l20l2 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

1. sMLUVtví

srRRnv

1.2 OBJEDNATEI:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Zámek t,273 05 Smečno
zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou
tel.:725 LLg 664
lČ 7IŽ34454
Dále pouze objednatel

L.2.zHoToVlTEL:
ART ARCUS s.r.o.
se sídlem: Vyšehradská L349/2,128 00 Praha 2
zastoupený: jednatelkou MgA. Magdalenou Ralf Bursovou
tel.: 604 339 L71,

lČ:27890694
Dále pouze zhotovitel

2. pŘEDMĚr plruĚruí
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zrestaurování 1-9 ks erbů na kovové podložce, které jsou
umístěny na fasádě nádvoří objektu zámku a 4 ks erbů na kamenné a štukovépodložce, které jsou
umístěny nad vchodem, vstupní branou, do objektu zámku v areálu Domova Pod Lipami Smečno,
poskytovatele sociálních služeb., na základě výsledků zadávacího řízení za účelemrealizace veřejné
zakázky malého rozsahu ,,Restaurování exteriérových erbů objektu zámku Smečno" (dále pouze
veřejná zakózka|.

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ
Termín realizace: od 27.9.2021, do 30.6.2022

4.

součtNNosT

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému
plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele,
dle platných norem.

5. CENA

oín

š

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledků veřejné
zakázky a činí:

Cena bez DPH:
DPH t5 %:

Celkem:

1 1OO OO0,0O Kč
165 000,00 Kč
L 265 000,00 Kč

6. FAKTURACE
Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavených faktur, která budou mít všechny
náleŽitosti vsouladu súčetnímipředpisy, Faktury budou vystavovány po předání a převzetí
jednotlivých částídíla.
Splatnost faktury 1"4 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.

7. PENALlzAcE
Ve vztahu k termínu plněnía předánídíla dle bodu 3. tóto smlouvy má právo objednatel požadovat
po zhotoviteli slevu ve výši 0,05%zakaždý den prodlení. Zhotovitel má právo požadovat penále za
opožděnou splatnost faktury dle čl. 6 ve výši 0,05 % zakaždý den zpožděníplatby.

8. zÁRUKA
Záruční doba je 24 měsícůod předánídíla

9. JlNÁ

USTANoVENí

Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Změny této smlouvy o dílo jsou
platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání výslovně nazvaných
,,Dodatek ke smlouvě" . Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou

v

této smlouvě ustanoveny odlišně, se řídí

Občanským zákoníkem.

Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží
kaŽdý jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnostipodpisem obou smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu
přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.
Ve Smečně dne: 24.9.2021,

V Praze dne:24.9,2021
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objednatel

otovitel
MgA. Magdalena Ralf Bursová
jednatelká společnosti

Bc. Petr Šála
řed itel příspěvkové organ izace
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