Příloha č. 4

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Smluvní strany

JŠ Miramare, s.r.o.
Zastoupená:

Libor Štourač

Sídlo:

Masarykova 37, 602 00 Brno

IČ:

27709591

Bankovní spojení:
(dále jen Objednatel)
a
Zastoupené:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen Zhotovitel)
uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

1. Předmět smlouvy
1)

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele realizuje komplexní zajištění e-learningového
řešení projektu. Dílo je realizováno pro projekt Evropského sociálního fondu Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Speciální vzdělávání pro studenty
středních škol“, registrační číslo CZ.1.07/1.2.27/01.0028 (dále jen „dílo“).

2)

Zhotovitel se zavazuje, že dílo zpracuje dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 této
smlouvy jako její nedílná součást.

2. Čas plnění
1)

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude z jeho strany provedeno a předáno v termínu nejpozději do
10.1. 2013

2)

O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat předávací protokol, v němž bude

uvedeno datum předání díla. Objednatel v protokolu uvede, zda bylo dílo předáno řádně a včas,
popř. zda uplatňuje u zhotovitele vady díla. Tento předávací protokol je za objednatele oprávněn
podepsat Evžen Weigl.

3. Místo plnění
1)

Zhotovitel zajistí bezplatnou dopravu a instalaci díla.
Místem plnění je JŠ Miramare, s.r.o., Koželužská 20, Olomouc

4. Cena
1)
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za dílo celkovou částku ve výši …… Kč včetně
DPH.
2)
Cena bude zhotoviteli zaplacena po převzetí a akceptaci díla podle čl. 2 odst. 1 této smlouvy
předávacím protokolem na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit
tuto fakturu nejdříve prvním dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. 2
odst. 2 této smlouvy oběma smluvními stranami.
3)
Splatnost faktury bude stanovena min. 7 dní ode dne doručení zadavateli. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních
předpisů, a dále musí obsahovat číslo a název projektu „Speciální vzdělávání pro studenty středních
škol“, registrační číslo CZ.1.07/1.2.27/01.0028. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě,
aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání
náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5. Smluvní pokuta
1)

V případě nedodržení času plnění dle čl. 2 se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý byť i jen započatý den prodlení.

2)
V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k provádění záručních oprav po dobu záruky
nejpozději do 10 dnů od prokazatelného nahlášení poruchy, má objednatel nárok na smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení s nástupem provádění záručních
oprav.
3)

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případně vzniklé škody.

6. Záruční podmínky
1)

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního
zákoníku v délce trvání 12 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

2)

Zhotovitel se zavazuje zahájit opravy dodaného díla v termínu do 10 dnů od prokazatelného

nahlášení poruchy.

7. Závěrečná ustanovení
1)

Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí
díla. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo vytvořené podle této smlouvy je dílem vytvořeným na
objednávku ve smyslu § 61 autorského zákona a objednatel je oprávněn užít dílo k účelu
vyplývajícímu z této smlouvy, tj. zejména ze specifikace obsažené v čl. 1 této smlouvy.

2)

Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám žádné informace o objednateli, které mu
byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy.

3)

Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

4)

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,
a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a zároveň povinností archivovat
dokumenty související s touto veřejnou zakázkou nejméně do roku 2025.

5)

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci
programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel
pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších
dokumentech vztahujících se k dané zakázce.

6)

Vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
Takto se smluvní strany dohodly na základě jeho ust. § 262 odst. 1.

7)

Obsah této smlouvy může být měněn toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými
dodatky podepsanými smluvními stranami.

8)

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

9)

Nedílnou součástí smlouvy je technická specifikace služby.

10)

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V……………………….., dne

V……………………., dne

…………………………………….
Objednatel

…………………………………….
Zhotovitel

