SMLOUVA O DÍLO č. 19 016 3 00
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
Zhotovitel:

JK - stavebnictví, s.r.o.
Prvomájová 2111, Radotín, 153 00 Praha
(zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 229832)
zastoupený:
jednatelem Jurajem Kandráčem
telefon:
+420 776 049 355
e-mail:
kandrac@jk-stavebnictvi.eu
datová schránka:
6xjmwx5
IČO:
03301851
DIČ:
CZ03301851

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 odkopávce, odhalení a očištění kabelů CETIN na místní komunikaci
Netolická v úseku K Bažantnici – Lišovická (při pravé straně komunikace ve směru úseku;
celk. 240 bm) a k odvozu a likvidaci odkopaného materiálu
b)
Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedené práce a dodávky dle této
smlouvy.

2. Název akce
„Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – II. etapa; SO 102 Netolická; odhalení
telekomunikačního vedení CETIN“

3. Termín plnění
Dokončení prací do 20. 7. 2019 včetně.

4. Cena za dílo
Dle CN č.j. MC P-KU 02209/2019 ze dne 10. 7. 2019
odsouhlasené na poradě starostky č. 31 ze dne 11. 7. 2019
ve výši 330 Kč/bm bez DPH.
Celkem

79 200 Kč bez DPH
16 632 Kč DPH při sazbě 21%
95 832 Kč vč. DPH

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.
1

5. Předmět díla
Odkopání, odhalení a očištění kabelů CETIN v ulici Netolická v úseku K Bažantnici – Lišovická, odvoz
a likvidace odkopaného materiálu.

6. Vícepráce
S vícepracemi není počítáno, cena za dílo je konečná.

7. Úhrada
Objednatel uhradí zhotoviteli do třiceti dnů od vystavení faktury za dílo. Fakturační doklad musí
splňovat příslušné náležitosti daňových dokladů.

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 24 měsíců ode dne předání prací objednateli, pokud právní předpisy, od kterých se nelze dohodou
odchýlit nestanoví delší lhůtu.

9. Dodací podmínky
Nejsou stanoveny.

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) 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.prahakunratice.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.
3) 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.
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Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji rozšiřovat pouze
písemnými dodatky, potvrzenými oběma stranami.
Smlouva je ve dvou vyhotoveních, z čehož jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

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.
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