SMLUVNÍ USTANOVENÍ
Zadavatel
FRANCOUZSKÉ LYCEUM V PRAZE, ZAŘÍZENÍ POD PŘÍMOU SPRÁVOU
AGENTURY PRO FRANCOUZSKÉ ŠKOLSTVÍ V ZAHRANIČÍ (AEFE)
Drtinova 7
150 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

Zástupce zadavatele
Ředitel Francouzského lycea v Praze

Zadávající účetní
Hlavní účetní Francouzského lycea v Praze

Zástupce zadavatele / Inženýring a technický dozor
KLENAK S.R.O.
V CIBULKACH 359/52
150 00 PRAGUE
REPUBLIQUE TCHEQUE

Projekt
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU A INSTALACI DVOUTOKOVÉ
VENTILACE S REKUPERACÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE FRANCOUZSKÉHO
LYCEA V PRAZE

Částka
………………………CZK BEZ DPH / ………………... CZK S DPH

Zveřejnění zakázky dne
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ČLÁNEK 1 – ZADAVATEL A PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Článek 1.1 : ZADAVATEL
Zadavatel :
Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 7
150 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Článek 1.2 : PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Zhotovitel-dodavatel, jehož nabídka byla vybrána a přijata výše uvedeným zadavatelem,
uzavírá zakázku na dodávky a služby, které jsou definované níže :
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU A INSTALACI DVOUTOKOVÉ VENTILACE S
REKUPERACÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE FRANCOUZSKÉHO LYCEA V PRAZE
Zakázka z toho plynoucí zahrnuje následující fáze :
-

Díl 1: Dodávka a instalace dvoutokové ventilace s rekuperací tepla, elektrická
napojení jednotky a komponent.
Díl 2 : Jádrová vrtání/řezání pro realizaci prostupů, zpevnění nosných prvků a
oprava střešní hydroizolace.

Demontáž/zpětná montáž podhledu a svítidel na chodbách nejsou součástí zakázky
výše uvedených dílů.
Omezení zakázky je explicitně definováno v technických specifikacích a podmínkách.
Článek 1.3 : ZÁSTUPCE ZADAVATELE/INŽENÝRING A TECHNICKÝ DOZOR
Asistence zadavateli / Inženýring a technický dozor jsou svěřeny společnosti Klenák
s.r.o., reprezentované Ing. Karlem Kubištou.
Tato společnost bude zastupovat zadavatele a jako takové je svěřeno vedení a řízení
výše uvedených prací.
Pod pravomoc zástupce zadavatele/Inženýringu/technického dozoru nespadají finanční
závazky zadavatele. Veřejný zadavatel zůstává výhradně odpovědný za podepisování
dokumentů, které by vedly ke změně ceny.
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ČLÁNEK 2 - ZHOTOVITEL
Já níže podepsaný, představující tak fyzickou či právnickou osobu, dále uvedenou jen
jako « Zhotovitel »,
………………………………………………………………………………………………………
jednající vlastním jménem (jménem společnosti ………………………………………….…),
se sídlem v :
telefon :
zapsané v obchodním rejstříku pod číslem IČO / DIČ : …………………………………… ,

a ve věci současné zakázky zastoupený za základě plné moci panem / paní
……………………………………………………………………………………………………,

-po seznámení se s technickými specifikacemi a podmínkami a s dokumenty, které v
nich jsou uvedeny ;
-po seznámení se se stanovenými nařízeními ;
-a po předložení požadovaných dokumentů a potvrzení ;
Potvrzuji, že žádná z fyzických či právnických osob, se kterými budeme spolupracovat,
není stíhaná zákazem účastnit se zakázky zadané veřejnou osobou. V opačném
případě bude tato smlouva vypovězena.
Čestně prohlašuji, že služby, které jsou předmětem této zakázky, budou realizovány
řádnými zaměstnanci.
Zavazuji se bezvýhradně poskytnout pomocné služby zadavateli za níže definovaných
podmínek.
Předložená nabídka nás zavazuje pouze v případe, že o jejím schválení budeme
informování ve lhůtě 90 dnů ode dne uzávěrky odevzdání nabídek.

ČLÁNEK 3 – CENOVÁ NABÍDKA
3.1 – Všeobecné podmínky
Výše odměny je pevně stanovena a je neaktualizovatelná pro všechny služby popsané v
technických specifikacích a podmínkách.
Připomíná se, že celkový a rámcový rozpis – výkaz výměr se předává jako orientační a
nemůže sloužit jako smluvní dokument. Proto si musí každý zhotovitel pozorně pročíst
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technické předpisy v technických specifikacích a podmínkách za účelem případných
změn v metráži instalace v rámcovém rozpisu – výkazu výměr přiloženého k smluvnímu
ustanovení.
Na dílo se vztahuje záruka pro období 5 let včetně materiálu, práce a dopravy.
Výše odměny zahrnuje všechny etapy (výrobu, dodávku, instalaci, nastavení, školení)
potřebné pro realizaci projektu.
3.2 - Odměna
Výše DPH platné ke dni podpisu smlouvy je ………… %
Pevná a neaktualizovatelná cena pro díl č. 1 je ………......……..korun českých bez DPH,
tj...........................korun českých včetně DPH.
Přiložit naceněný výkaz výměr.
Pevná a neaktualizovatelná cena pro díl č. 2 je ……….............. korun českých bez DPH,
tj...........................korun českých včetně DPH.
Přiložit naceněný výkaz výměr.
Služby budou vyúčtovány v českých korunách.
3.4 – Dodatečné práce
Doplňující nebo dodatečné práce a vice práce musí být odsouhlaseny zadavatelem před
jejich vykonáním. Musí být popsány a vyčísleny oprávněnou osobou. Budou předmětem
písemného rozhodnutí s datem a podpisem zadavatele.

ČLÁNEK 4 - TERMÍNY
Práce zhotovitele začíná oznámením o zakázce.
Níže uvedená doba trvání zůstává v platnosti pro každou objednávku před pátkem 16.
června 2017.
Časová lhůta potřebná na realizace dílů č.1 a č.2 je ………….... kalendářních dnů, od
data podpisu zakázky.
Začátek prací je stanoven na čtvrtek, 6. července 2017, datum, od kterého začíná běžet
lhůta na realizaci prací.

4

Plnění termínů bude prověřováno společností Klenák s.r.o., která zajišťuje zadavateli
asistenci a technický dozor.
V případě zpoždění při plnění služeb zhotovitel podléhá bez předchozího upozornění
finančním sankcím stanovených v pevné výši 10 000 CZK za každý den zpoždění.
Přejímka díla bude provedena mezi 4. a 8. září 2017 za přítomnosti zadavatele a
zástupce/technického dozoru zadavatele.
Lhůta na odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímce díla je 30
kalendářních dnů.
V případě zpoždění v odstranění vad a nedodělků zhotovitel podléhá bez předchozího
upozornění finančním sankcím stanovených v pevné výši 5 000 CZK za každý den
zpoždění.
V rámci pětileté záruky na dílo, vybavení a zařízení, zhotovitel má povinnost nahradit na
vlastní náklady, všechny díly, materiály nebo nevyhovující výrobky, z důvodu
konstrukční anebo stavební vady, chybné montáže, hmotné vady, abnormálního
opotřebení, s výjimkou nesprávného použití třetí osobou a nést přímé a nepřímé
důsledky za způsobené poruchy . Zákrok musí být zajištěn nutně ve lhůtě 5 pracovních
dnů. Za nedodržení této lhůty, zhotovitel podléhá fixní pokutě 2 500 Kč.

ČLÁNEK 5 – ZPŮSOB ÚHRADY
5.1 - Platba
Zadavatel uhradí dlužné částky za předmět této zakázky bankovním převodem na účet
zhotovitele zakázky vedený na jméno:
- účet je vedený na jméno : ........................................................................................
- název banky : ...........................................................................................................
- adresa : ....................................................................................................................
- číslo účtu :…..……………………………………………………………………
- kód banky : ……………………………………………………………………………..
Platba za služby bude provedena po realizaci zakázky.
5% zádržné z celkové částky s DPH zůstane nevyplaceno až do konce sprna 2017. Tato
částka má za jediný cíl pokrýt nedostatky, vady a nedodělky zjištěné při převzetí prací,
dodávce nebo službách nebo vzniklé počas záruční doby.
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ČLÁNEK 6 - POJIŠTĚNÍ
Držitel zakázky má povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, která pokrývá rizika spojená s
realizací služeb dané zakázky a zavazuje se poskytnout zadavateli kopii potvrzení o
uzavřené pojistce.

ČLÁNEK 7 – UKONČENÍ MISE – VYPOVĚZENÍ ZAKÁZKY
V případě, že dojde po marné upomínce k vypovězení zakázky z důvodu pochybení
zhotovitele, bude ta část služeb, která již byla dokončena zhotovitelem a schválena
zadavatelem, uhrazena s 20% srážkou.
Nicméně v případě, že dojde k vypovězení zakázky z důvodu úmrtí či občanské
nezpůsobilosti zhotovitele, budou služby uhrazeny v plné výši.

Vyhotoveno ve dvou výtiscích, v …………………... , dne : …………………………..

ZHOTOVITEL
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Smluvní strany stvrzují svojím podpisem přijetí nabídky a platnost smluvních ustanovení.

V Praze, dne ...............................................................................
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA ZAKÁZKU
ŘEDITEL FRANCOUZSKÉHO LYCEA V PRAZE
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