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Článek 1- Smluvní strany
Ĺ

1.1.

Objednatel:
společnost:

Městská část Praha-Újezd

se sídlem:

Kateřinské náměstí465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic

IČO:

002 41 784

DIČ,

CZ00241784

Zastoupená:
(dále jen ,,objednatel")

1.2.

Zhotovitel:
společnost:

JL servis s.r.o.

se sídlem:

Cyprichova 706/1, 149 00 Praha - Háje

jednajÍcÍ:
IČO:

25680463

DIČ:

CZ25680463

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") zajistit dodávku a instalaci
klimatizace do 2 tříd v MŠ Formanská, detašované pracoviště Vodnická 530/42.
Klimatizace twin kazety - venkovní jed notka 14 kw, 2 x vnitřní kazetová jednotka 7,5 kw), ovládáno
centrálně jedním ovladačem, menší trasa potrubí, výkon venkovní jednotky předimenzován.

2.2.

Objednatel se zavazuje, Že objednané dílo převezme, zaplatí za jejich zhotoveni dohodnutou cenu a
poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

Článek 3 - Doba plněni
Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy dodá a nainstaluje nejpozději do 30.6.2021
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Článek4- Cena díla a platebnIpodrMnky

4.1

Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy je dojednána dohodou srduvnich stran a činí:
Nabídková cena bez DPH:
Samostatně 15% DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

4.2

248 064,00 KČ
37 209,60 KČ
285 273,30 KČ

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude vyúčtována po předání kompletního
předmětu smlouvy.

4.3

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na zhotoveni předmětu plněni, provozní náklady a jakékoliv
další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.4

Cena je splatná na základě řádně vystavené faktury zhotovitelem. Faktura musí splňovat náležitosti
daňového dokladu, musí být vystavena v souladu s údaji uvedenými v ČI. 1, této smlouvy a je splatná
do 14-ti dnů od jejího doručeni objednateli. NeodpovidajÍcÍ faktury s vytčenými vadami vrátí
objednatel zhotoviteli nejdéle do 5-ti pracovních dnů od doručení k přepracováni a lhůta k jejich
zaplacení počne běžet až od doručení přepracované odpovjdajÍcĹfaktury.

Článek 5 - Způsob plněni předmětu smlouvy a způsob reklamace

V případě vady předmětu smlouvy dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, a to nejpozději
do 15 pracovních dniod oznámenío škodě.
Na předmět díla se vztahuje záručnídoba ve lhůtě 36 měsíců od předánídňa.

Článek 6 - Závěrečné ustanovení
6.1

Kterákoliv změna ustanoveni této smlouvy je platná, jen pokud je uzavřena formou písemného
dodatku k této smlouvě, podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.

6.2

Účastnici svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetli, porozuměli jí
a souhlasí s jejím obsahem, zároveň prohlašujI, že nebyla podepsána v tisni ani za nápadně
nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojuji zdola podpisy svých oprávněných zástupců.

6.3

Zhotovitel bere na vědomi povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část
třetím osobám, která je založená právními před pisy vztahujicň"ni se na Činnost městských části hlavního
města Prahy, zejména v souladu se zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci vyloučeni všech
pochybnosti smluvní strany prohlašujI, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejich částí ze strany
Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.
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6.4

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních Stran. Smlouva
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem Č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Veškeré úkony souvisejÍcÍ se zveřejněním smluv zajistí mč Praha-Újezd.

6.5

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží
po 1vyhotoveni.

6.6

Uzavřenítéto smlouvy bylo zastupitelstvem MČ Praha-Újezd schváleno dne 19.5.2021 usnesením
Č. 11/33/2021.

V Praze dne

V Prazedne

O 8 -06- 2021

Zhotovitel:

MČ Praha-Ujezd

JL servis s.r.o.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Zastupitelstvo městské části Praha - Újezd na 33. zasedání
konaném dne 19. 5. 2021 schválilo

U S N E S E NÍ Č. 11/33/2021

MŠ Formanská - schválení nabídky na dodávku a montáž klimatizace do
učeben detašovaného pracoviště MŠ Formanská, Vodnická 530/42
Zastupitelstvo MČ Praha - Újezd:

I. Bere na vědomí
vyhodnocení výběrového řízení na dodávku a montáŽ klimatizace do učeben
detašovaného pracoviště MŠ Formanská, Vodnická 530/42.

II. Schvaluje
nabídku na dodávku a montáž klimatizace typu Twin Airwell 14,00kW CDM do učeben
detašovaného pracoviŠtě MŠ Formanská, Vodnická 530/42 od společnosti JL servis s.r.o.,
IČ: 25680463, se sídlem Cyprichova 706/1, Praha-Háje
za celkovou cenu ve výši 248.064 KČ bez DPH.

III. Ukládá
starostovi podepsat Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

Újé"

starosta

