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   SMLOUVA O DÍLO  
 
 
Objednatel:    Městská část Praha Ďáblice 
Sídlo objednatele:  Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 
IČ:       00231266 
DIČ:     CZ00231266 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ 
 
Kontaktní osoba:  Mgr. Renata Henych, tajemnice  
                                              tel.: +420 283 910 723 
                                              e-mail: renata.henych@dablice.cz 
 
 
(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

FIRMA: ………………………… 

se sídlem : ……………………………………….. 

zastoupená jednatelem (popř. jiným statutárním orgánem dle výpisu z obchodního či jiného 

rejstříku) …………… 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném…………oddíl…..vložka………… 

IČ: ………………. 

DIČ: ………………. 

bankovní spojení:…………  

číslo účtu: ………………. 

 ( dále jen zhotovitel ) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění (dále jen občanský zákoník) 

tuto 

smlouvu o dílo 

 

 

I. 

Předmět plnění  

 

I.1. Zhotovitel touto smlouvou dodává za podmínek v ní dohodnutých objednateli 

následující předmět plnění. 

 

 I.2. Předmětem plnění je dodávka gastrotechnologie, včetně montáže a dalších 

souvisejících nákladů nutných pro řádné a včasné splnění předmětu plnění. Např. doprava,  

montáž, revize, zaškolení obsluhy, atp. dle zadávacích podmínek veřejné zakázky 

„Gastrotechnologie pro základní školu“ (dále jen „zadávací podmínky“). Demontáž 

stávajícího zařízení předmětem plnění není. Popis předmětu plnění je uvedený v příloze č. 1 a 

2 této smlouvy.  

 

I.3. Spolu s předmětem plnění bude zhotovitelem objednateli předáno i povinné a 

dohodnuté příslušenství a vybavení, návody v českém jazyce, záruční listy, jiné doklady a 

listiny, které jsou nezbytné pro užívání předmětu plnění. 
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I.4. Zhotovitel bude garantovat že předmět plnění bude splňovat podmínky dané 

příslušnými ustanoveními a zásadami zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, v platném znění.  

 

I.5. Splnění podmínky uvedené v bodě I.4. prokáže zhotovitel předáním prohlášení o 

shodě, a to nejpozději ke dni předání předmětu plnění objednateli dle čl. II. této smlouvy. 

Zhotovitel taktéž nejpozději ke dni předání předmětu plnění doloží objednateli v relevantních 

případech výchozí revizní zprávy připojení plynových a elektrických spotřebičů. 

 

I.6. Součástí dodávky konstrukce a opláštění výdejního pultu je též instalace rozvodů a 

zásuvek elektro v konstrukci pultu pro připojení jednotlivých spotřebičů – zařízení. 

Objednatel se zavazuje, že přívodní kabely v potřebných délkách z příslušného rozvaděče 

budou do půdorysu výdejního pultu dotaženy stavbou. 

 

I.7. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace  

veřejné zakázky č.j. A-78/2017 „Gastrotechnologie pro základní školu“ a příloha č. 1 a 2 této 

smlouvy. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

II.1. Celkové splnění dodávky, celkové dokončení montáže a uvedení do provozu 

dodaného zařízení se zhotovitel zavazuje provést do osmi týdnů ode dne uzavření této 

smlouvy, nejpozději však do dne 21.8.2017.  Zaškolení obsluhy do sedmi pracovních dnů po 

dokončení montáže a uvedení do provozu. Nejpozději však do dne 30. 8. 2017.  Přesný termín 

předání předmětu plnění je zhotovitel povinen předem dohodnout s kontaktní osobou 

objednatele.  

 

II.2. Místem plnění je: Základní škola a mateřská škola, U Parkánu 17, 182 00 Praha 8 

– Ďáblice. 

 

  

III. 

Povinnosti smluvních stran 

 

III.1. Za den splnění předmětu smlouvy se považuje den, kdy byl předmět smlouvy 

protokolárně převzat oprávněným zástupcem zadavatele jako jeden funkční celek bez vad a 

nedodělků. Zhotovitel je povinen předat předmět plnění objednateli v dohodnutém množství a 

kvalitě v místě plnění. V případě, že předmět plnění nebude vykazovat vady a nedostatky a 

bude dodán v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami, objednatel je povinen 

tento předmět od zhotovitele převzít, potvrdit zhotoviteli jeho převzetí a uhradit sjednanou 

cenu.  

 

III.2. Protokolárním převzetím předmětu plnění dle čl. III.1. se stává objednatel jeho 

vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na věci. 

 

III.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět plnění a veškeré jím 

provedené práce na dobu 24 měsíců, počínaje dnem splnění závazku (bod II. 1. této smlouvy) 

této smlouvy a po tuto dobu garantuje jeho obvyklou funkčnost. V této době se zhotovitel 

zavazuje na předmětu plnění bezplatně odstranit veškeré vady. 
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III.4.  Zhotovitel se zavazuje, že ke dni dodání předá objednateli adresy a telefonní 

čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento 

seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí.  

 

III.5.  Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním záručních vad předmětu plnění 

do 24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednateli a vady odstranit v co nejkratším 

technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě 

havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení. 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí náhradního zařízení, pokud závada, která způsobí 

nefunkčnost zařízení, nebude odstraněna do 48 hodin a zároveň se jedná o závadu ovlivňující 

provoz stravovacího úseku zásadním způsobem.   

 

III.6.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou 

provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. III.3. 

 

III.7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. 

 

III.9. Objednatel má nárok na výměnu části předmětu plnění (zařízení) v případě, kdy 

se na něm v záruční době vyskytnou tři a více závad bránících jeho užívání, nebo má právo 

postupovat dle č. VI. této smlouvy. 

 

 

IV. 

Cena plnění a platební podmínky 

 

IV.1. Cena předmětu plnění, uvedeného v článku I. této smlouvy činí: 

 

  ………..………..,-Kč  bez DPH 

(slovy ………….……………) 

 

DPH činí: ……………………..……… 

 

Tj. včetně DPH: …………………………………..  

 

 

 Do ceny jsou zahrnuty všechny náklady související s řádným a včasným splněním 

předmětu plnění dle čl. I.2. a zadávacích podmínek. 

 

IV.2. Úhrada ceny bude provedena jednorázově na základě faktury zhotovitele po 

splnění předmětu zakázky dle čl. III.1, a to se splatností  21 kalendářních dnů. 

 

IV.3. Zálohy nebudou ze strany objednatele poskytnuty. 

 

IV.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. Dále na ní bude uvedeno číslo smlouvy a lhůta 

splatnosti, která činí 21 dnů od doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tento doklad zpět zhotoviteli k doplnění. 

Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

IV.5. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku 

odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuta, slevu z ceny díla apod.) 

vyplývající z této smlouvy. 
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IV.6. Zhotovitel je povinen provést do 7 kalendářních dnů po protokolárním předání 

předmětu smlouvy dle čl. III.1. zaškolení obsluhy. V opačném případě není objednatel 

povinen úhradu provést. 

 

V. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

 

V.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 

ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nesplní-li předmět smlouvy  

dle čl. II.1. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

V.2. Za každé nenastoupení k odstranění záručních vad předmětu plnění 

v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

V.3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad se 

zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

předmětu plnění vč. DPH  za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

V.4. Za nesplnění každého poskytnutí náhradního zařízení dle čl. III.5. se zhotovitel 

zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění 

vč. DPH  za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

 

VI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

VI.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

 

- prodlení zhotovitele s termínem plnění dle čl. II. této smlouvy delší než 10 

kalendářních dní, 

- na předmětu plnění se v záruční době vyskytnou tři a více závad bránících jeho 

užívání, 

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,  

- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát 

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dodávku řádně a včas. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech též částečně. 

 

VII. 

Platnost a účinnost 

 

VII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

                                                            VIII.  

Doložka platnosti právního jednání dle zákona o hl. m. Praze 

 

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření 

této smlouvy, když podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem 

Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ……./…/ZMČ. Toto prohlášení se činí podle 

ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění a považuje se za 

doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona. 
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IX. 

Závěrečné ustanovení 

 

IX.1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel. 

 

IX.2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 

IX.3.  Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání včetně příloh bude 

objednatelem zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

  

Příloha č. 1 – oceněný seznam gastrotechnologie dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 – podrobná technická specifikace gastrotechnologie dle nabídky zhotovitele 

 

 

 

V Praze dne                 2017    V ……….. dne      2017 

 

 

 

     Za objednatele:      Za zhotovitele : 

                                                                

______________________________  _____________________________ 

      Ing. Miloš Růžička    osoba oprávněná za zhotovitele jednat 

         starosta             funkce  


