Smlouva o dílo
Č. 2019-04-M

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen ,,Smlouva") uzavřely dne

podle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012, občanský zákoník {dále jen ,,NOZ"), nás|edujÍcÍ strany:
Objednatel

:

Obec Babylon

IČO

:

00572551

Sídlo

:

Babylon 27, 344 01 Domažlice

Zastoupený:

:

Pavel Bambásek
starosta

tel.
email: starosta@babylon-obec.cz
(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel

:

MINOS CB s.r.o.

IČO

:

050 39 584

DIČ

:

CZ05039584

Sídlo

:

u výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice

Zastoupený

:
jednatel společnosti

společnost je zapsána v OR vedeném u KS České Budějovice oddíl C, vložka 24869
tel.:

email:
(dále zhotovitel)

1.
2.

1.

Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených se zhotovitel zavazuje
zhotovit a předat objednateli dále specifikované dílo.
Na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených se objednatel zavazuje
řádně a včas zaplatit zhotoviteli za vytvoření a dodáni díla sjednanou odměnu.

Dílo
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vypracováni a podání žádosti o dotaci v rámci

2.

Operačního programu Zivotní prostředí (OPZP), 61. výzva (prioritní osa 5, specifický cIl 5.2).
Dílo bude vyhotoveno v tištěné i elektronické podobě.
Ill.
časový harmonogram

1.

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dílo bude započato po podpisu smlouvy a
předáno nejpozději do 30.10.2019.

2.

Dodržení harmonogramu je závislé na dohodnuté součinnosti ze strany objednatele.
IV.
Cena díla
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za vytvoření a předání díla v celkové výši
40.000,- KČ (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Platba bude uskutečněna nejpozději do 10
dnů po obdržení faktury objednatelem a to v plné výši. K dohodnuté odměně bude
připočítána DPH dle účinných právních předpisů.
Odměnu se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit formou bankovního převodu na účet
vedený u České spořitelny, a. s., pobočka České Budějovice, č, ú.
, a to na
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3.

základě fakturace zhotovitele po předání a převzetí díla.
Splatnost faktury Činí 10 dnů. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu objednateli teprve po
dokončeni díla, tedy jeho zhotoveni a předáni bez vad a nedodělků.
V případě prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazením odměny ve smyslu
předchozích odstavců je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05%
zcelkové sjednané odměny za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není
dotčen. V případě nesouhlasu objednatele se zaslaným vyúčtování vzniká nárok na úhradu
smluvní pokuty teprve v případě prodlení objednatele s úhradou odměny po odstranění
rozporů smluvních stran
V.
Práva a povinnosti
Zhotovitel je odpovědný za formálni správnost a kvalitu díla dle ČI. ||.
Zhotovitel není odpovědný za výsledné přijetí projektu a jeho funkčnost z jiných důvodů, než
pro vady díla. V případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace uvedená v ČI. ll této
smlouvy pro vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,- KČ. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.
Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany
objednatele. v takovémto případě zhotovitel neručí za včasné odevzdání projektu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plněni této smlouvy.
Nutnou souČinnosti se pro účely této smlouvy rozumí:
a) poskytnutí veškerých informaci a podkladů přímo souvisejÍcÍch s předmětem plněni této
smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se
účastnici této smlouvy jinak;
b) zajištění zástupců objednatele, kteří budou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy
spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k případným
otázkám a požadavkům souvisejÍcÍch s plněním předmětu této smlouvy.
VI.
Převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo nejpozději do 30.10.2019.
Objednatel převzetí díla písemně potvrdí formou předávacího protokolu. Podpisem
předávacího protokolu se má za to, že dílo bylo řádně a včas zhotoveno a předáno
objednateli. Uvedené neplatí, ukáže-li se byt' později, že dílo vykazovalo v okamžiku předání
vady, a to např. v případě odrMtnutí žádosti pro vady žádosti způsobené zhotovitelem.
Objednatel' je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady a nedodělky, které nebrání
užÍvánj díla. V případě vad či nedodělků díla je objednatel tyto vady a nedodělky oprávněn

-ť

vytknout v předávacím protokole s uvedením, zda dílo s vadami a nedodělky přebírá či
nikoliv. V tomto případě stanovi objednatel přiměřenou lhůtu na jejich odstraněni. Není-li
v předávací protokole výslovně zmíněno, že je dílo přebíráno i s vytknutými vadami a
nedodělky, má se za to, že dílo převzato nebylo.
4. Není-li možné odstranit vady a nedodělky do lhůty potřebné k podání žádosti, má se za to, že
zhotovitel nesplnil svoji povinnost zhotovit dílo řádně a včas a je povinen uhradit objednateli
smĹuvnÍ pokutu ve výši 5.000,- KČ. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.
VII.
Důvěrné informace a osobní údaje
1. Účastníci této smlouvy souhlasí s tím, že budou chránit důvěrný ráz důvěrných informací
druhého účastníka, a to stejným způsobem, jakým ochraňuje své vlastní důvěrné informace
stejného druhu. Přistup k důvěrným informacím bude umožněn pouze těm zaměstnancům
účastníků, kteří se podÍ|ejí na poskytování služeb, týkajÍcÍch se spolupráce a předmětu této
smlouvy.
2. Důvěrné informace ve hmotné podobě budou navráceny účastníkovi, který tyto informace
poskytl, a to po skončení nebo vypršení této smlouvy nebo na žádost poskytujÍcÍho
účastníka, pokud bude vznesena dříve.
3. Objednatel je povinen při podpisu této smlouvy informovat zhotovitele o tom, zda je
zpracovatelem nebo správcem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v pozdějším znění, a to v případě, že tyto osobní údaje budou jakýmkoliv
způsobem dotčeny předmětem této smlouvy. Informaci dle tohoto odstavce poskytuje
objednatel zhotoviteli písemnou formou.
VIII.
Ukončeni smlouvy
Tato smlouva může být ukončena následovně:
a)

písemnou dohodou obou účastníků;

b)

kterýkoliv účastník může po písemném poskytnutí třicetidenní {30) lhůty k odstraněni
vytknutých vad či neplněni závazků druhým účastníkem ukončit tuto smlouvu nebo
dodatek, pokud účastník, který obdrží upozornění, nenapraví porušení v průběhu
poskytnuté třicetidenní {30) lhůty, jež počíná běžet ode dne doručeni takového
upozornění. V takovémto případě jsou si účastníci povinni vrátit vzájemně poskytnutá
pIněniči je adekvátně nahradit.

c) objednatel je oprávněn kdykoliv vypovědět tuto smlouvu s tím, že v takovém případě
povinen uhradit zhotoviteli do té doby prokazatelně provedenou část díla.
IX.
1.

Korespondence
Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškerá korespondence bude probíhat bud'to v listinné
podobě nebo elektronicky emailem,
X.
ŠIřeni obchodních sdělení, využiti elektronického kontaktu

1.

2.

Objednatel výslovně uděluje zhotoviteli souhlas, a to i do budoucna, s využitím
elektronického kontaktu a jeho podrobností pro zasÍ|ání obchodních sděleni ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb., v pozdějším znění, o některých službách informačnIspolečnosti.
Souhlas objednatele uvedený v předchozím odstavci může objednatel kdykoliv a bez uvedeni
důvodu odvolat. Odvoláni či odrMtnutí se uskuteční jednoduchým způsobem, a to zaslání
neformálnIho odrrňtnutí na elektronický kontakt zhotovitele, či na jiný známý kontakt
zhotovitele.

"

3.

4.

1.

2.

Zas|áníe|ektronické pošty za účelem šÍřenÍobchodního sdělení je zakázáno, pokud:
a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodnÍsdě|eni,
b) skrývá nebo utajuje totožnost odesí|ate|e, jehož jménem se komunikace uskutečňuje,
nebo
C) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci
o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodníinformace odesňatelem nadále zasílány.
V případě že se tato ustanovení dostanou do rozporu se zákonem č. 480/2004 Sb.,
v pozdějšim znění, řIdí se práva a povinnosti účastníků tímto zákonem.
XI.
Salvátorská klauzule
Pokud kterékoli z ustanoveni této smlouvy nebo jeho část se stane neplatným rozhodnutím
soudu či jiného přIslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejich části, pokud
nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanoveni nebo jeho část nelze oddělit od
dalšího obsahu.
V případě uvedeném v ustanovení předchozího odstavce tohoto článku se oba účastnici
zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem
a hospodářským významem co nejbližší ustanovenítéto smlouvy, jež má být nahrazeno.
XII.
Všeobecná a závěrečná ustanoveni

1.
2.
3.

4.

Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků
podepsaných od obou účastníků.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení,
včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnIch
webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoli dalších podmínek,
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý účastník obdrží po jednom
vyhotoveni.

V Bab,lonu d,, Až S.

v českých Budějovicích dne

MINOS CB s.r.o.
j

"
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u výstaviště 1485
370 05 České Bt!dějovice
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