SMLOUVA O DÍLO

č. 19 015 3 00

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Zhotovitel :

Pražský kámen s.r.o.
Na Lhotech 882, 148 00 Praha 4 – Kunratice
(zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 88683)

provozovna :
zastoupený :
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :
ve věcech realizačních :
telefon :
e-mail :
bankovní spojení :
číslo účtu :
IČO :
DIČ :

Sluštice 17, 250 84 Sibřina
Vladimír Petrák, jednatel společnosti
Vladimír Petrák, tel.: 604 122 221
Vladimír Petrák
323 605 758
petrak@prazskykamen.cz
Komerční banka
27-4676430287/0100
26707144
CZ26707144

a

Objednatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Kunratice
Zastoupená: starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
telefon : 244102221
e-mail :alincova@praha-kunratice.cz
IČO :231134
DIČ :CZ00231134

1. Předmět smlouvy
a) Zhotovitel se zavazuje k přestavbě hrobu rodiny Korbů na místním hřbitově č.parc. 295 hrobové číslo 623 dle
ustanovení této smlouvy na základě skutečných výměr.
b) Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedené práce a dodávky
dle této smlouvy.

2. Název akce
Hrob KORBŮ – Praha 4 Kunratice

3. Termín plnění
11/ 2019

4. Cena za dílo
Dle CN 242 ze dne 14.5.2019 ve výši 95 000 Kč bez DPH odsouhlasené na poradě starostky č. 28 ze dne
14.5.2019
Cenová nabídka tvoří Přílohu č.1 této smlouvy.
Cena za dílo je úplná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou dle požadavků objednatele řádně a
odborně oceněny zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že není potřeba jakýchkoli dalších
prací či dodávek pro to, aby dílo bylo zhotoveno kompletně (vyjma prací na stavební připravenosti podkladu,
jak uvedeno v čl.6 níže).
5. Předmět díla
Přestavba hrobu rodiny Korbů
6. Vícepráce
Dodavatel nebude provádět stavební práce nesouvisející s kamenickými pracemi.
Neprovádí stavební připravenost podkladu.

7. Úhrada
Objednatel uhradí zhotoviteli první fakturu do třiceti dnů od zahájení prací ve výši 30% z ceny za dílo dle této smlouvy.
Doplatek ceny díla bude objednateli vyfakturován na základě předávacího protokolu a objednatel se zavazuje uhradit
doplatek do 14ti dnů od vystavení konečné faktury

8. Odpovědnost za vady
Zhotovitel je povinen předat objednateli v dohodnutém termínu plnění. Provedené
práce budou odpovídat příslušným technických předpisům. Záruční doba na provedené práce je stanovena na 36 měsíců
ode dne předání prací objednateli,
pokud právní předpisy, od kterých se nelze dohodou odchýlit nestanoví delší lhůtu.
. Zhotovitel nenese záruky za poškození díla způsobené mechanickým působením vnějších faktorů . vlivy. Objednatel má
povinnost na případné vady upozornit zhotovitele bezodkladně a prokazatelně s určením jejich druhu a rozsahu.
Předání díla se uskuteční podpisem předávacího protokolu, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel je
povinen dílo převzít tehdy, je-li prosto jakýchkoli vad a nedodělků.

9.Dodací podmínky
Objednatel na své náklady, pokud nebylo dohodnuto jinak, zajistí dodávku elektrické
energie, vody.
Objednatel bere na vědomí, že kámen vykazuje odchylky ve struktuře a barevnosti
dle ČSN 721820.

10.Majetkové sankce
V případě, že zhotovitel nedodrží čas plnění dle této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli pokutu ve výši 0,5% z rozsahu nesplněných prací za každý den prodlení.
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je dohodnuta pokuta ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktur objednatele nebo zhotovitele
s termínem splatnosti do 14ti dnů ode dne
jejich vystavení.

11. Doplňující ujednání
1) Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení platby
objednatelem ke dni splatnosti, nebo nesplnění dohodnutých termínů dodávek ze strany zhotovitele.
2)V případě nedodržení termínu přípravy stavby ze strany objednatele nebo termínu
Úhrady 1. faktury, se automaticky posouvá termín dokončení prací a to o dobu prodlení
objednatele.

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv
uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
můře být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti
Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 občanského zákoníku a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném a účinném znění. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí
objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení
registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy
sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele. V
případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, je oprávněn smlouvu zaslat správci registru smluv
zhotovitel a o této skutečnosti informovat objednatele.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji rozšiřovat pouze písemnými dodatky,
potvrzenými oběma stranami.

Smlouva má 2 parré z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

V Praze dne

V Praze dne

…………………………………………………
Za objednatele – razítko, podpis

……………………………………………………….
Za zhotovitele - razítko, podpis

Informace ve smlouvě

Objednatel (kupující) bere na vědomí zákonný souhlas správce se zpracováním osobních údajů správcem (objednatelem,
prodávajícím), a to pro účely plnění smlouvy.
Zpracováním osobních údajů objednatele může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou
správcem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, pokud dále není uvedeno jinak. Zhotovitel
jako správce je oprávněn jméno, příjmení a adresu subjektu, telefon, adresu elektronické pošty údajů předat za účelem
správy IT správce, vedení účetnictví. Subjekt údajů - kupující byl o tomto postupu prodávajícím předem informován a
výslovně s uvedeným souhlasí.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke stanovenému účelu. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Správce poskytuje objednateli následující poučení:
-

-

Objednatel má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich
opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na
přenositelnost údajů,
Objednatel má právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje Objednatele správce zpracovává,
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
Objednatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout, s neposkytnutím osobních údajů nejsou spojeny pro
Objednatele žádné důsledky,

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat.
Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.

