SMLOUVA O DÍLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
IČO: 00020681
DIČ: neplátce DPH
Sídlo: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zast.: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel
(dále jen jako ,,Objednatel" na straně jedné)

a

Agora CE o.p.s.
IČ: 27885348
DIČ: CZ27885348
Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4
(dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé)
uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva")
I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele
za podmínek níže uvedených a v souladu s nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce vypsané
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, systémové číslo: P21V00000924, dílo
“Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění v chráněné oblasti
Aragvi (Gruzie)”, dále jen ,,Dílo" a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj
Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 370 000,- Kč bez
DPH (slovy třistasedmdesát tisíc korun českých) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele
xxx/0800 vedený u České spořitelny při předání a převzetí Díla v jednotlivých letech.
Viz dále článek IV.
III.
Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.
5. 2024, dílčí termíny plnění viz článek IV. této smlouvy. Objednatel předal při podpisu
smlouvy následující věci určené k provedení díla: zadávací dokumentace veřejné zakázky
specifikované v článku I. této smlouvy.
IV.
Předání a převzetí Díla
K předání a převzetí výstupů Díla dojde postupně v jednotlivých projektových letech:
2021 - Zjištění názorů veřejnosti (base-line study)
2022 - Informování veřejnosti
2023 - Naučná stezka
2024 - Prezentace dokumentu a výstupní šetření
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, na jehož
základě bude fakturována následující částka odpovídající nákladům v daném roce.
v roce 2021 - 152 000,- Kč + DPH
v roce 2022 – 63 000,- Kč + DPH
v roce 2023 - 40 000,- Kč + DPH
v roce 2024 – 115 000, Kč + DPH
Faktury za jednotlivé roky plnění Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 10. prosince
kalendářního roku, ve kterém bylo dílčí plnění uskutečněno.
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na
smluvní pokutě ve výši 0,01% ceny díla za každý den prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní
pokutu ve výši 0,01% ceny neodevzdané části díla za každý den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo naplňující zadání objednatele bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. Smlouva
nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení. Smlouvu je možné podepsat i zaručeným elektronickým podpisem.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s
jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
V Brandýse nad Labem dne 13. 9. 2021

V ........................ dne 10. 9. 2021

za Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

za Agora CE o.p.s.

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel

Kristýna Fantová, ředitelka

Objednatel

Zhotovitel

