
Návrh smlouvy o dílo
K zakázr,e ,,Organizaěni, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvemSetkání
sousedů Nad Prahoť'

l

smlouva o dílo

§mluvní strany

MAS Nad Prahou
Se sídlem: Mělnická 275,250 65 Libezruce
IČ:01398717
Zastoupený: Ing. Ivou Cucovou, ředitelkou
e.mail : iva.cucova@seznam.cz
tel.:774 997 500
jako ,,Objednatel" na straně jedné

a

Stonožka Líbeznice, o.s.
Se sídlem: Jana Pavelky 660, 250 65 Líbeznice
IČ: 22854266
Zastoupený: Ing. Bc. Miriam Kupkovou
e-mail : mmkupka@ se7ílam.cz
tel.: 604 25l990
jako rrDodavatel" nastraně druhé

Objednatel a Dodavatel společně (dále též ,,Smluvní strany") uzavfuaji níže uvedeného dne,
měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dálejen ,,SmlouvQ")

preambule

VýŠe uvedené Smluvní strany jednají při uzavření této Smlouvy a převzetí z ní plynoucích
ptáv a povinností vŮči sobě navzájem čestně a v dobré víře,v úmysl druhé Smluvní strany.
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost směřující k dosažeřií účelu této Smlouvy.Každá
ze Smluvních stran je povinna zdržet se jakékbliv činnosti, ježby mohla znemožnitnebo ztižit
dosaŽení Účelu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji jednat eticky, korektně,
transparentně a v souladu s dobrými mravy.
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Návrh smlouvy o dílo
Kzakázce ,,Organizačni, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání
sousedů Nad Prahoď'

i' čt.I
Předmět Smlouvy

Předmětem díla je orgatizační, technické, materiálové a propagaění zajištění společenské
(kultumí, sportovní, umělecké, tvořivé, atd.) akce s názvem

SETKÁNÍ SOUSEDŮ NAD PRAHOU,

na které se budou prezentovat o.p.s. MAS Nad Prahou a obce, oběanská sdružení, spolky,
školy, školky, NNO, podnikatelské subjekty i jednotlivci působíci na územi regionu MAS
Nad Prahou v jeden den a najednom místě.
Cílem akce je oslovit a zajistit účast co nejširší veřejnosti a umožnit jednak návštěvníkům
akce lépe poznat život v regionu, jednak nabídnout prostor k vytvoření vazeb mezí
jednotlivými subjekty působícími v daném regionu. Dalším smyslem akce je ziskat cenné
informace o existenci a činnosti subjektů, které |ze vylůít pťt každodenním životě.
V neposlední řadě jde o navazovéní nových a prohlubovaní již existujících sousedských
vžahů.
Akce se zaněíi na všechny věkové kategorie, a to v oblastech vzdéláváni. manuálního
tvoření, sportu a uměleckých vystoupení.

čt. n
Termín a místo plnění

Datum konaní akce:27. 4.2014

Místo konání akce: Yard Resort Předboj

čt. ul
Cena dfla

1. Celková marimální cena díla zarcalizaci předmětu této smlouvy činí:

49 800 Kč (slovy : čtyřicetdevěttisícosmsetkorunčeslcých),

nejsme plátci DPH. 
:

Položkový rozpočetje uveden v příloze č.4., _

čt. tv
Platební podmínky

1. Úhradu ceny díla provede Objednatel na zektddé
uskutečněných dodávek a provedených prací.
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Návrh smlouvy o dílo
Kzakázce,,OrganizaČnÍ, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod níavemSetkrání
sousedů Nad Prahoď'

2. Platební kalendář je závistý na pJoběhu přípravy a dodaní díla, termín koneěného plnění je
uveden v článku II. Termíny a místo plnění.

r. Častty za jednotliv á dílčíplnění jsou uvedeny v příloze č. 4.

4. VeŠkeré Provedené ptáce budou fakturovány na základě faktur vystavených a na základé
podepsaného akceptačního protokolu Objednatelem.

5. Platba bude Provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele, a to na základě
vzájemně odsouhlasených soupisů uskuteěněných dodávek a provedených ptací. Dodavatel
PředloŽÍ Objednateli fakturu l daňový doklad, písemný zánnarndosavadniho pherri dilu.
6. Doba sPlatnosti faktur je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. po
této době splatnosti je Objednatel povinen uhradit zákotrtý úrok z prodlení.

Cl. v
Práva a povinnosti smluvních stran

1 . Dodavat el se zav azuj e realizov at zakázku nejpozděj i do 3 0. 4. 20 l 4

2. Dodavatel se zavanlje poskytnout Objednateli bezplatnou prezentaci MAS Nad prahou
v rámci akce.

3. Dodavatel si je vědom, Že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona ě. 32012001 Sb., o finanční
konlrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zélkon o ťrnanění kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finaněni kontioly.
4. Dodavatel je povinen mít uskutečněné výdaje zaznamenány na svých účtech, výdaje musí
být identifikovatelné a musí b|t doložitelné originály účetních dokladů ve smyslu §- 11 zákona
Č. 5631199l Sb., o Účetnictví, v platném znění, resp. originály jiných ookláat ekvivalentní
prukazní hodnoty.

5. Dodavatel je povinen předávat Objednateli údaje v požadovaných termínech a s
požadovan ými náležito stmi.

6. Dodavatel je Povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti,
které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky realizace piedmětu díla. Toto oznámení
nezbawje Dodavatele povinnostiplnit podmínky dle této smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje k uchování veškerych originálů účetrrích a daňových dokladů a
dalŠÍch dokumentŮ souvisejících s přípravou tóto akce po dobu 3 let. Dodavatel se zavazuje,
Že umoŽní neustálou dostupnost dokladů pro účely příslušný.ch. k9nlrot a všem subjektiim
Provádějícím kontrolu a poskytnout potřebné lnformace týkajícícli'Tedodavatelských činností.

8. Dodavatel má právo na náhradu škody způsobenou Objednatelem porušením povinností
vypl}vaj ící ch z této smlouvy podle ustanovení obchodního ztíkoníku.

9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této Smlouvy Dodavatelem
Prosťednictvím sqfch zaměstnanců i prostřednictvím třetích osob, které k raíkonu kontroly
vybaví příslušným zmocněním.

10. Dodavatel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele a pověřeným
zaměstnancŮm třetích osob prŮběžné sledování průběhu realizace objednaného díla_
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Návrh smlouvy o dílo
Kzakázce ,,organlzaČnl technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvemSetkánísousedů Nad Prahou'.

Il, KaŽdá ze Smluvni9rr strl je o|právněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druháSmluvní strana Poruší povinnost stanovenou v čl. V této Smlouvy, a to písemným
ProhláŠením doruČeným smluvní straně, která stanovenou povinnost porušila. prohlášení oodstouPení vŠak musí Předcházet písemná výzva Smluvní strany k zanechání porušování
ry]/'nn9sli a k náPravě důsledků 3ejitro porušéní, k čemuž jí musíuyt p".tyt"uta přiměřená
lhgtu, OdstouPení nabývá účinnoitiprvním dnem měsíce následujícíilo po ,neri"i, ve kterém
bylo_ písemné vyhotov_ení odstoupenl prokazatelně doručeno druhé smluvní straně na adresuuvedenou ve Smlouvě nebo jinou ad.esu, kterou Smluvní strana uvede jako adresu pro
doruČovánÍ, Za den doruČení se považuje_ i de1 kdy byla písemnost připravena k vyzvednutína PoŠtě, nebo bYlo odmítnuto převzeíí ,zásilky. V pripaac poct y'bností se má za to, žeodstouPení bYlo doruČeno Pátl dén ode dne prokazatánbno odeslání písemného odstoupeni
druhé smluvní straně.

čt. vl
Sankce

V PříPadě Prodlení O.Uje{nate!9 se zaplacením.ceny díla je Dodavatel oprávněn požadovat poobjednateli zaplaceni 0,5yo z dlužné 8astky zakažáy den prodlení.

z*ěfj'sTil..",
D9{aYatel je Povinen dodrŽet sjednaný harmonogram a není oprávněn jej měnit bez
Předchozího PÍsemného souhlasu Objednatele. V pří|adě, že v pruběhu přípravy díla dojde kdŮvodné Potřebě uPravit Časový harmonogru^piuci, který je uveden vpříloze č.1 smlouvynebo v Příloze Č.2 smlouvY, bude o této skŮteěnosti ĎÓdavatel neprodleně informovat
Objednatele. Danou _změnu lze provést pouze na základě u u ,o,riudu s poskytnutým
souhlasem Objednatele, a to formou změnového íízení Smlouvy o dílo. K těmto změnám
může dojít až po uplynutí tří měsíců od konce lhůty pro podávrání nabídek.

čl vtn
Společná a záv érečná ustanovení

1,YztahYmezi Objednatelem aZhotovitelem touto Smlouvou'neupravené se řídí obchodním

2, VeŠkeré §Pory mezi Smluvními strarrami vzniklé z této Smlouvy budou řešeny pokud
moŽno nejPrve dohodou Smluvních stran. Nebude-li řešení dosaženo dohodou, budóu'spory
řešeny u věcně a místně příslušných soudů České republiky.
3, .Tat9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdňíjeden
stejnopis a Dodavatel obdrží jeden stejnopis.

j,.,Smt|vni stranY Potvrzují autentiěnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí a prohlašuj i, že tato Smlouva uyta sepŠrln a na záil,adě pravdivých
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Nóvrh smlouvy o dflo
KzdxárJ,e,,&ganiz€čnrl,technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem§etkárrí
sousedůNad Praboť'

ÚdajŮ, z jejich Píavé a svobodné Lit" u nebyla uzaťena v tísni aat za,jinak jednostrarrně
nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Uzaťení této Smlouvy bylo schváleno

v h'i r-zn t 
q.fu . ane .!. !.:.(:...... 2u a

Za Dodavatele:Za Objednatele:

tiAS Nad Prahou o.p.§.
ilElnická 275

" 250 65 Llbeznice
lČ: Oí3 98717

§toriožka Líbcznlcc, os.
|ana Pavelky óó0
25O 65 LĎeznlce
Ěa zzs54z66

www.slonollr. llbcrnlce.cr

-
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