ST/W/I^IHÍ
Smlouva o dílo
(dálejen "smlouva")

dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dálejen "občanský zákoník")

l. Smluvní strany:
Město Beroun
se sídlem:

zastoupené:

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Ing. Jaroslavem Beranem, vedoucím odboru hospodářské správy

Městskéhoúřadu Beroun

IČO:
DIČ:

00233129
CZ00233129

(dálejen jako "objednatel")

Ing. Martina Stíbalová, DiS.

se sídlem:

IČO:

Pod Homolkou 1436/2, 266 01, Beroun-Beroun-Město

69471142

není plátcem DPH

(dálejen jako "zhotovitel")
po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto smlouvu:

II. Předmět smlouvy
1.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provádět zajišťování
provozu věžních hodin, včetně jejich natahování a běžné údržby umístěných v objektu:'

2.

.

Městskéhoúřadu Beroun

.

Horní (Plzeňská)brány

Zhotovitel se zavazuje průběžně zajišťovat provoz stanovených věžních hodin, včetně jejich

natahování a seřizování správného času. Při přechodu na'letní a zimní čas se zhotovitel
zavazujezabezpečitposun hodin nejdéledo6, 00 hod. následujícího dne.
3.

Zhotovitel potvrzuje, že splňuje podmínky stanovené pro plnění předmětu dle této smlouvy k
výkonu činností s tím spojených a že k výkonu takových činností je v rámci svého předmětu
podnikání oprávněn.

lil. Cena za dílo
1.

Cena za provádění díla zahrnuje veškeré náklady související s realizací díla v rozsahu dle

článku II. této smlouvy a je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Cena díla

10. 000, - Ké/měsíc

Tatocenaje stanovena nazákladěnabídky zhotovitele.
Tato cena je konečná a zahrnuje všechny práce zhotovitele, které jsou předmětem této

smlouvy o dílo. Případná změna ceny díla musí být odsouhlasena objednatelem a upravena

formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky
Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 15-ti dnů po obdržení faktury. Lhůta splatnosti
fakturyje 15 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturace bude provedena 1xza měsíc."
Faktura bude zaslána na adresu: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01

Beroun, nebov elektronické podobědo datovéschránkyobjednatele (ID DS:2gubtq5).
Vystavenáfaktura musí obsahovatvšechny náležitostidaňovéhodokladu stanovenéúčetními a

daňovými předpisy Závazek objednatele k úhraděfaktury je splněn dnem, kdy byla příslušná

částkaodepsánaz účtuobjednateleve prospěchúčtuzhotovitele.

Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit bez zaplacení k provedení

její opravy, jestliže nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu

(faktury), bude chybně vyúčtována cena nebo nebudou přiloženy kopie zápisů o závadách za
příslušné období z provozního deníku. V takovém případě se objednatel nedostane do prodlení
se splatností a lhůta splatnosti počítá běžet znovu od opětovného zaslání opraveného

daňového dokladu (faktury).

V. Společná ustanovení
1.

Zhotovitel je povinen vést provozní deník se zápisy o běžné údržbě a závadách. Kopie zápisů
z provozního deníku za příslušné období je povinen zhotovitel zasílat objednateli současně
s fakturou.

2.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve

výši 0, 5% z dlužné částky za každý den prodlení.
3.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně nahlásit každou závadu v chodu hodin, které jsou
předmětem díla V případě, že se jedná o závadu, kterou nemůže odstranit zhotovitel, zajistí
opravu po dohodě objednatel.

4.

V případě nezajištění běžného chodu hodin natahování a seřizování v toleranci +- 10 minut do
24 hodin a běžné údržby je objednatel oprávněn krátit dohodnutou cenu úměrně k trvání
zjištěného nedostatku.

5.

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění smluvních činností zhotovitele, které
jsou předmětem této smlouvy.

6.

Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nesplnění platebních podmínek ze
strany objednatele, spočívající v prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů a opakované
prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 48 hodin.

VI. Závěrečnáustanovení

1

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s právní sílou originálu, z nichž 2 obdrží
objednatel a 2 zhotovitel.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně formou číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským
zákoníkem.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, ne však dříve než 1. 2. 2018.

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020. Smlouvu je
možné ukončit dohodou nebo výpovědí podanou kteroukoliv ze smluvních stran bez uvedení

důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po

obdržení písemné výpovědi. V případě opakovaného neplnění povinností zhotovitelem

(podstatné porušeni smlouvy či. V. odst. 6. ) si objednatel vyhrazuje právood smlouvy odstoupit.
6. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost celé smlouvy,
je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že takové ujednání nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu
s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možnosti
vystihovat účetpůvodního ujednání.

7

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona 6. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějěích předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle
město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, pojejím podpisu všemi smluvními stranami.

8.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních
webových stránkách města Beroun (www. mesto-beroun. cz) a na profilu zadavatele, a to včetně
všech případných příloh a dodatkůa bez časovéhoomezení, s výjimkou informací, které nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodnýpřístup k informacím.

9.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva

byly na oficiálních webových stránkách města Beroun (www. mesto-beroun. cz) zveřejněny
i veškeréfaktury, kterébudou nazákladětétosmlouvyvystaveny.
10.

Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona 6. 128/2000Sb, o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v
ustanovení článku 131. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla
schválenaZastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016ze dne 6. 4. 2016.

Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost
tohoto právního jednání.
11.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé vůle, určitě, vážněa srozumitelně, nikoliv v tísni
a za nápadněnevýhodných podmínek.

V Berouně dne: 23. 1. 2018

město Beroun

zastoupené Ing. Jaroslavem Beranem

vedoucím odboru hospodářské správy
Městskéhoúřadu Beroun

V Berouně dne: 23. 1. 2018

Ing. Martina Stíbalová, DIS.

