evidenční číslo smlouvy objednatele: 0082/2013

Smlouva o dílo
na realizaci projektu
„Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici“
I.
Smluvní strany
Město Kopřivnice
se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21
zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
dále jen o b j e d n a t e l
a
ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, občanské sdružení
se sídlem Karlovice 279, Karlovice ve Slezsku, 793 23
IČ: 26582741
zastoupená Mgr. Kateřinou Kočí
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Vrbno pod Pradědem
Číslo účtu: 27-9026420207/0100
dále jen z h o t o v i t e l
uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
tuto:

smlouvu o dílo
II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje k vytvoření grafického návrhu pro 16 zastavení Lašské naučné
stezky, což u každé tabule zahrnuje přípravu tabulí (tj. úpravu dodaného textu, jeho
rozčlenění do odstavců, návrh obrázků, posouzení míry interpretace textu v závislosti
na koncepci celé stezky, provázání všech tabulí, korektury textu a závěrečné korektury
textu) a vytvoření grafiky tabulí (tj. celkový grafický koncept stezky, návrh tabulí,
autorské kresby, zpracování korektur).
2. Dále se zhotovitel zavazuje vyrobit 16 ks tabulí Lašské naučné stezky. Tabule budou o
rozměrech 120 x 80 cm z materiálu dibond (sendvičový materiál plast-plech-plast) o
tloušťce 3 mm, se samolepkou a UV odolnou úpravou.

III.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje předat všechny dostupné textové a obrazové podklady pro
výrobu grafického návrhu naučné stezky nejpozději do 08. 07. 2013.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
IV.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje splnit dílo řádným způsobem (dle článku II. této smlouvy) a
včas (dle článku V. této smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při vytváření díla maximálně usilovat o vysokou
odbornou úroveň díla a za účelem toho bude využívat všech svých schopností, znalostí
a profesních dovedností.
3. Zhotovitel je povinen grafický návrh před vlastní výrobou tabulí projednat
s objednatelem. Výroba tabulí může být zahájena po písemném odsouhlasení
grafického návrhu ze strany objednatele.
V.
Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v úzké spolupráci s objednatelem v době od
uzavření této smlouvy do 18. 09. 2013. Smluvní strany se dohodly, že tento termín je
nejpozdějším termínem pro předání a převzetí díla. V této lhůtě je zhotovitel
povinen dílo řádně dokončit a odevzdat objednateli. Objednatel je povinen takto
provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Zhotovitel oznámí objednateli vytvoření díla nejpozději 5 pracovních dní předem a
sjedná s objednatelem předání díla. O předání díla bude vyhotoven písemný protokol
podepsaný zástupci obou stran.
3. Obě smluvní strany se dohodly na minimálně dvou konzultačních schůzkách. První se
uskuteční do 14. 08. 2013 a druhá do 06. 09. 2013.
VI.
Cena díla
1. Cena za zhotovení díla podle článku II. smlouvy je stanovena na základě cenové
nabídky na 115 230 Kč. Tato cena je stanovena jako cena maximální.
2. Úhrada ceny díla bude provedena po ukončení všech prací sjednaných touto smlouvou
a po předání díla objednateli na základě zhotovitelem vystavené faktury. Faktura musí
obsahovat označení, číslo, název a sídlo zhotovitele, popis provedených prací, cenu za
jednotku práce a výslednou částku.
3. Objednatel se zavazuje k úhradě předložené řádně vystavené faktury do 14 dnů ode
dne jejich převzetí od zhotovitele.
4. Bude-li smlouva ukončena dle čl. IX odst. 2, přísluší zhotoviteli pouze částka za
skutečně vykonanou práci. Bude-li smlouva ukončena v souladu s předchozí větou,
bude finanční vyrovnání provedeno do 30-ti dnů od jejího ukončení.
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VII.
Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy v délce trvání
24 měsíců ode dne splnění díla dle této smlouvy (ode dne podpisu předávacího
protokolu).
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.
3. Objednatel je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit zhotoviteli (obdržení
reklamace) bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též doručení
emailu s nárokem na adresu: kocikaterina@gmail.com. Zhotovitel je povinen v
průběhu záruční doby na základě oznámení vady objednatelem bezplatně odstranit
reklamované vady a to ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení oznámení zhotoviteli.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případech uvedených v obchodním zákoníku v
platném znění, ust. § 561 Obchodního zákoníku a za vady způsobené úpravami a
zásahy objednatele.
VIII.
Smluvní pokuty
1. Prodlení zhotovitele s dokončením díla.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, které není způsobeno překážkou na
straně objednatele, zaplatí zhotovitel 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení. Pokud dojde vinou prodlení zhotovitele na dokončení díla
k tomu, že bude krácena nebo odňata dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici“, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu vzniklé újmy a to na základě řádně
vystavené faktury se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. Zhotovitel
souhlasí s úhradou vzniklé újmy a rovněž souhlasí se vzájemným zápočtem
neuhrazených závazků a pohledávek dle této smlouvy o dílo.
2. Prodlení objednatele s úhradou plateb.
V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve stanovené lhůtě, zaplatí za každý den
prodlení úrok z prodlení v celkové výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý
den prodlení.
3. Prodlení zhotovitele s odstraněním vady.
Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny
díla včetně DPH za každý den prodlení.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně.
2. Tuto smlouvu lze ukončit před pozbytím její platnosti pouze písemně, a to dohodou
nebo na základě odstoupení v souladu s právní úpravou.
3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že
tato smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují
své podpisy.
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4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběmi smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

V Kopřivnici dne:

Ing. Hynek Rulíšek
(za objednatele)

V …………….... dne:

.……..………………
(za zhotovitele)
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