viva school

Smlouva o dílo č. S036/19

uzavřena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

ZHOTOVITEL
Sídlo
jednajÍcÍ
Osoba zastupujÍcÍ
IČO
DIČ
Bankovní spojeni
Doručovací adresa

ViVA school s.r.o.
U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8- Kobylisy
Petra Čavošová - jednatelka
Ing. arch. Veronika Dolejšová
24730301
CZ24730301
2600371349/0800 Česká Spořitelna a.s.
U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8- Kobylisy
dále jen ,,Zhotovitel" a

OBJEDNATEL

MČ Praha- Újezd

Sídlo

Kateřinské náměstí465/1, 149 00 Praha 4

jednající

Starosta MČ - Václav Drahorád

Osoba zastupujÍcÍ
IČO
DIČ

00241784
CZ00241784

Bankovní spojení
Doručovací adresa

ZŠ Formanská, Na vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 Újezd

dále jen ,,Objednatel" a společně také jako ,,Strany"

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo.
Článek l.
Předmět plněni smlouvy

1. Podkladem k uzavření této Smlouvy je sjednaná realizace dodávek souboru zboží a prací (dále jen
jako ,,Dílo", ,,Předmět plnění", nebo ,,Zboží") dle cenové specifikace ze dne 21.10.2019
"Dodán" a montáž mobiliáře do ZŠ Formanská, Praha- Újezd", která se stává ned'lnou součást' a
Přílohou č. 1 a návazně dle případných technických úprav Díla specifikovaných v místě plněni.
2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje za podmínek v ni sjednaných na své náklady a nebezpečí
provést dodávku, umístění, montáž a instalaci Díla, uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy a s
okamžikem uhrazení celkové sjednané ceny za Dílo převést vlastnické právo k Dílu na
Objednatele.
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3.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zápis o předání a
převzetí Díla (dále jen ,,Protokol") se stává nedílnou součásti této Smlouvy jako Příloha Č.2.
Protokol stvrdí písemně zástupci obou smluvních stran nebo jejich k tomuto úkonu příslušně
pověřeni zástupci, přičemž podpisem Protokolu dochází k předání Díla a ke splnění předmětu
plněni ze strany Zhotovitele na Objednatele, přičemž tímto okamžikem na něj zároveň přechází
riziko jeho nahodilé zkázy.

4. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu způsobem a vtermínu
stanoveném touto Smlouvou.
5. Součásti předmětu plnění jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k použÍvání
předmětu plnění
6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plněni splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy
k použÍvání předmětu plnění a Že Objednateli nejpozději v den ukončení plnění předmětu dle
této Smlouvy předal veškeré doklady potřebné pro užívání předmětu plnění.
7. Dále je předmětem plnění bezplatný servis po celou dobu záruční lhůty dle Článku VI. této
Smlouvy včetně oprav a dodávky náhradních dílů.
Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy uskutečnit sjednané Dílo do 31.12.2019
Článek Ill.
Cena za Dílo a platební podmínky

1. Cena za provedení Díla v rozsahu této Smlouvy činí:
Cena bez DPH:
DPH 21%:
: Celkem včetně 21% DPH:

472.171,- KČ
99.155,91 KČ
571.327,- KČ

2. Objednatelem poskytnutá finanční záloha na celkovou sjednanou cenu Díla ve výši 0,-KČ bude
Objednatelem uhrazena bankovním převodem na účet Zhotovitele a/n uhrazena v hotovosti
oproti řádně vystavenému účetnímu dokladu - zálohové faktuře (a/n příjmovému dokladu)
Zhotovitele.
3. Sjednaná cena za realizaci Díla bude uhrazena bezhotovostně bankovním převodem na základě
řádně vystaveného účetního dokladu - Faktury se spIatností14 dnů od předánÍdj|a.

Článek lV.
Vícenáklady a sankce z neplněni

1. Veškeré vícenáklady, které vzniknou Zhotoviteli nad sjednaný rámec této Smlouvy je Zhotovitel
povinen neprodleně oznámit Objednateli. Náklady takto vzniklé nad rámec sjednané Smlouvy
budou Zhotoviteli uhrazeny výlučně po předchozí dohodě a písemném souhlasu Objednatele.
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2. Za nesplněni termínu plněni dle Článku ||. zaplatí Zhotovitel Objednateli sankci ve výši 0,1 %
z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí Zhotovitel na účet
objednatele do 10 dnů ode dne uplatněnisankce.
3. Za prodlení s úhradou sjednaných splátek anebo ceny za provedení Díla zaplatí Objednatel
Zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla, a to za každý i započatý den
prodlení. Sankci zap|atíobjednate| na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatněnísankce.

Článek V.
Odstoupení od smlouvy
1. Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné
porušení
této
Smlouvy,
přičemž
za
podstatné
porušeni
této
Smlouvy se zejména považuje na straně Objednatele nezaplacení ceny za Dílo podle této
Smlouvy ve lhůtě delší 30-ti dni po sjednaném dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl na
nezaplaceni ceny za Dílo Zhotovitelem písemně upozorněn; a na straně Zhotovitele, jestliže
nedodá řádně a včas předmět plnění dle této Smlouvy, pokud nezjednal do 30 kalendářních dnů
nápravu, a to od písemného upozornění Objednatelem na uvedené skutečnosti.
2. Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od Smlouvy písemně
oznámit druhé smluvnístraně.
3. V případě, Že Objednatel odstoupí od Smlouvy ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených
v této Smlouvě, ustanoveni Článku lV. Smlouvy tím nejsou dotčena.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo na náhradu škody smluvních stran vzniklé porušením
smluvní povinnosti, s výjimkou porušeni smluvní povinnosti z důvodu prokazatelného zásahu
vyšší moci.

Článek VI.
Záruční doba a její podmínky

1. Zhotovitel přejímá níže uvedenou záruku za jakost zboží dodaného podle této Smlouvy.
2.

Na předmět plnění této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruční dobu v délce 24
měsíců, pokud nenivýslovně uvedeno jinak.

3. Záruční doba se vztahuje na veškeré vady, které se v uvedené době mohou při vhodném
umÍstění, řádném použÍvání a dodržování správné údržby Díla vyskytnout.
4. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení Díla běžným užíváním ani na poškození vzniklá v
důsledku nesprávného uNstění, nesprávného a vzhledem k povaze předmětu využiti tak obecně
neurčeného použIvání, špatné a násilné manipulace či jeho nevhodnou údržbou.
S. Záruka se dále nevztahuje na vady Díla vzniklé nevhodným uskladněním nebo použÍvánim v
jiném prostředí a za jiných než k tomu určených podmínek.
6. Záruka se taktéž nevztahuje na závady vzniklé na Díle násilnými zásahy, nevýrobní úpravou,
nesprávnou či neodbornou montáží a demontáži.
7. Záručnídoba začíná běžet dnem nás|edujÍcÍ po dni podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí
Díla dle Přílohy Č.2 této Smlouvy.
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8. Vady Díla bude Objednatel v průběhu záruční doby uplatňovat písemně na adrese Zhotovitele a o
přijetí reklamace bude Zhotovitelem vyhotoven záznam. Potvrzením přijetí reklamace ze strany
Zhotovitele nebo jejím písemným doručením začíná běžet zákonná lhůta k jejímu vyřešení.
9. Ostatní ustanovení se řídí přIslušnými zákonnými úpravami.

Článek VIl.
Součinnost objednatele

1. Objednatel souhlasí s realizaci Díla nebo jeho části prostřednictvím k tomuto úkonu pověřeného
poddodavatele Zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost tak aby nedošlo k prodlení
uskutečněni předmětu plněni Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům Zhotovitele na místo realizace za
účelem splněnítéto Smlouvy a provedení Díla a dále pak za účelem následných oprav a servisních
prací Díla.
4.

Pro splnění předmětu této Smlouvy poskytne Objednatel Zhotoviteli nebo jím pověřenému
subdodavateli nezbytnou součinnost minimálně v tomto rozsahu : přistup k přípojce elektrické
energie, umožněni vstupu na staveniště.

5. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení sjednaného terminu
plnění dle Článku || odst.1 Smlouvy. Na takovou okolnost je Zhotovitel povinen písemně a
neprodleně upozornit Objednatele, současně s návrhem nového terminu plnění.

Článek Vlll.
Platnost smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu pověřenými zástupci smluvních
stran.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Ustanovení neupravená touto Smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2013 sb., občanský zákoník.

2. Smluvními stranami bylo ujednáno, Že veškeré údaje, jež si navzájem poskytnou v souvislosti
s koupí zboží ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon.
3.

Ujednává se, Že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou účastnici řešit především
vzájemnou dohodou. Pro řIzeni o případných sporných nárocích Strany sjednávají mÍstnÍ
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příslušnost soudu podie sídla Zhotovitele. Toto ujednání strany sjednávají i pro dobu po
případném ukončení Smlouvy. Rozhodným právem je právo České republiky.
4. Změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné
dohody obou smluvních stran.
5. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotoveni.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato Smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Praze dne:29.10.2019

V Praze dne :

'°;,
j,j';'
Za ViVA school s.r.o.
Petra Čavošová- jednatelka společnosti

Za MČ Praha- Úje·'
Václav Drahorád - starosta MČ
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Příloha číslo l. k SOD č. S036/19
CENOVÁ NABÍDKA ZŠ FORMANSKÁ
Dodavatel:
ViVA school s.r.o.
U pÍskovny 890/1, Praha 8, Kobylisy 182 00
IČO: 24730301 DIČ: CZ24730301
Kontakt:

Odběratel:
ZŠ Formanská
Na vojtěšce 188, 149 00 Praha 4- Újezd

21.10.2019

Kontakt:

UrMstěni Název položky
Šatna pro personál
Šatní deska s věšáčky

Počet

Jednotková
,ena bez DPH

Cena celkem bez
DPH

Cena celkem
včetně DPH

1

3 400 KČ

3 400 KČ

4 114 KČ

Deska se zrcadlem
šířka 85cm, výška 206cm

1

9 800 KČ

9 800 KČ

11 858 KČ

Skříňka nízká se zámky /10 dvířek/

1

19 000 KČ

19 000 KČ

22 990 KČ

2

25 000 KČ

50 000 KČ

60 500 kč

Lavička s botníkem
délka 230cm

1

14 300 KČ

14 300 KČ

17 303 KČ

Čaloun na lavičku

1

6 300 KČ

6 300 KČ

7 623 KČ

Deska s rohovými policemi k zrcadlu
před ředitelnou
Čalouněné sofa, tyrkys
Čalouněné křeslo šedé, tyrkys
Konferenční stolek větší

1

5 200 KČ

5 200 KČ

6 292 KČ

1
2
2

8 900 KČ
7 000 KČ
4 300 KČ

8 900 KČ
14 000 KČ
8 600 KČ

10 769 KČ
16 940 KČ
10 406 KČ

šířka 210cm, výška 110cm
Skříň vysoká se zámky /4dvířka/
šířka 240cm, výška 206cm

Čekárna

Stolek odkládací malý

1

3 500 kč

3 500 kč

4 235 kč

věšák
Police na knihy a časopisy
- se skrytým uchycením do zdi
relaxační koutek

1
2

990 Kč
2 700 KČ

990 kč
5 400 KČ

1198 Kč
6 534 KČ

Sestava Čalouněného sezení- Část s úložným

1

29 boo kč

29 800 kč

36 058 Kč

Sestava čalouněného sezení- část u stěny

1

39 700 KČ

39 700 KČ

48 037 KČ

Atypické mobilní stolky

3

7 700 KČ

23 100 Kč

27 951 KČ

Police na knihy - set 2ks

1

4 700 KČ

4 700 KČ

5 687 KČ

Sedací pytel žlutý s taburetem

2

5 300 KČ

10 600 KČ

12 826 KČ

Výmalba - žlutá 17m2

1

2 950 KČ

2 950 KČ

3 570 KČ

Koberec šedý 16m2

1

13 000 kč

13 000 kč

15 730 kč

Venkovniterasa
Židle na terasu

22

2 500 KČ

55 000 KČ

66 550 KČ

stdv na terasu

11

6 300 Kčj

69 300 KČ

83 853 KČ

397 540 KČ

481 023 KČ

Dětský

prostorem

Mezisoučet
Návrh

1

15 000 KČ

15 000 KČ

18 150 KČ

Montáž

1

47 705 KČ

47 705 KČ

57 723 KČ

Doprava a přesun hmot

1

11926 KČ

11926 KČ

14 431 KČ

472 171 Kč

571 327 KČ

CELKEM
pozn. uvedené rozměry atypového nábytku jsou orientační, před přesným 2aměřenlm prostort

