Smlouva o dílo č. SMLDEU-43-11/2018

Smluvní strana:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
00088455
CZ00088455
PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel

na straně jedné, dále jen „objednatel"
a
Smluvní strana:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č.ú.:
ve věcech technických:

TOVÁRNA - DESIGN s. r. o.
Eliášova 35, 160 00 Praha 6
26177471
CZ26177471

na straně druhé, dále jen „zhotovitel"
dále jen „smluvní strany"

1. Předmět plnění a místo plnění
1.1. Smluvní strany tímto uzavírají na základě veřejné zakázky na dodávku propagačního
materiálu - hrací domino, tuto smlouvu, která bude v rámci projektu sloužit jako drobné
odměny s cílovou skupinou.
Jedná se o dodávku 11.000 kusů hracího domina
znázorněného v Příloze č. 1 - fotodokumentaci, s následující specifikací:
28 hracích kamenů ze dřeva o rozměru 60*30*7 mm, na každém kameni je dvojice obrázků
zvířat dle předlohy, lícová strana kamenů je rozdělena linkou na dvě stejné poloviny, černý
potisk. Krabička o rozměru cca 145*85*55 mm, zašupovací deska k uzavření, plnobarevný
potisk do rozměru 110*60 mm.
1.2. Zakázka je hrazena z dotačního programu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087
„Společný přístup k péči o Krkonošský národní park" a bude spolufinancován v rámci
Programu EU „Interreg V-A Česká republika - Polsko".
1.3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli plně funkční
vzorek hracího domina (bez povinné publicity) k odsouhlasení. V případě předložení
nevyhovujícího vzorku či nesplnění požadované technické specifikace může objednatel od
smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

Signer:

1.4. Zhotovitel je povinen pro provedení díla dbát pokynů, požadavků, korektur a
odsouhlasení objednatele, kontaktní osoba

key:

Public
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Zhotovitel je povinen předložit grafický návrh předmětů a řídit se grafickým manuálem
objednatele včetně povinné publicity.
1.5. Termín dodání požadovaného množství včetně jeho vyfakturování končí nejpozději do
uplynutí 90 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dodat zboží do místa plnění - sídlo
Správy KRNAP, ulice Dobrovského, 543 01 Vrchlabí.

2. Cena a platby
2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za propagační materiál - hrací domino
dodané v požadovaném množství:
bez DPH

DPH

cena za 1 ks

s DPH

--------

cena celkem za 11. 000 ks

d

*4 £4 ooo^

2.2. Tato celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na dodání požadovaného zboží
včetně potisku, zpracování grafického návrhu, dopravy zboží do místa plnění.
2.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo po zhotovení a převzetím objednatelem.
Fakturace probíhá na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními
stranami. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení,
číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a
fakturovanou
částku.
Dále
musí
obsahovat
název
projektu
č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087 „Společný přístup k péči o Krkonošský národní park" a
bude spolufinancován v rámci Programu EU „Interreg V-A Česká republika - Polsko". .
V případě potřeby bude fakturace probíhat elektronickou cestou.
2.4. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 20-ti dnů po jejím obdržení
objednatelem. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3. Smluvní pokuty
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4. Povinnosti smluvních stran
4.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s veškerou odbornou péčí, dodržovat
pokyny a respektovat zájmy objednatele a plně zohlednit účel, pro který je tato smlouva
uzavírána.
4.2. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání této smlouvy kontrolovat kvalitu plnění a
v případě, pokud zjistí nedostatky, je povinen je neprodleně sdělit zhotoviteli, který zajistí do
48 hodin nápravu. V případě opakovaného zjištění závažných nedostatků v předmětu plnění
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4.3. Pokud zhotovitel zjistí nedostatky způsobené objednatelem, které zhotoviteli znemožňují
plnit předmět plnění ve stanovené kvalitě nebo lhůtě, je povinen neprodleně o této
skutečnosti informovat objednatele, který je povinen učinit neodkladná opatření ke sjednání
nápravy.
4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je, včetně všech svých subdodavatelů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
4.5. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech změn a dodatků
bude zveřejněna na profilu zadavatele a na portálu registru smluv.
4.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nedodržení termínu plnění
nebo kvality plnění ze strany zhotovitele. Odstoupení je účinné ke dni doručení odstoupení
zhotoviteli.
4.7. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu dohodou nebo výpovědí bez udání
důvodu s výpovědní dobou 14 dní ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5. Doložka o bezúhonnosti (integrity clause)
5.1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se
zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by
nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel zadavatele neprodleně
informovat.
5.2. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či
donucovací praktiky, bude smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními,
podvodnými či donucovacími
praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji
motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak
nevykonala takový čin, který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již
uzavřené smlouvy.
5.3. Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům.
Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize
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zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti,
jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

6. Kontroly a audity
6.1. Zhotovitel umožní zadavateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit
realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a
v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiál k účtům,
účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto
kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění závěrečné platby.
6.2. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity,
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Tato smlouva je vydaná ve čtyřech originálech, smluvní strany obdrží vždy dva
stejnopisy.
7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
7.3. Tato smlouva se mění pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných
dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami
7.4. Tato smlouva byla uzavřena na základě souhlasu obou smluvních stran s obsahem
všech smluvních článků.
Příloha č. 1 - Fotodokumentace propagačního materiálu - hracího domina

ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost.
č. 01.
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