SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
1.

Město Šumperk
se sídlem:
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupeno:
Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
pověřený jednáním ve věcech technických:
Ing. Pavel Volf, ved. odboru strategického rozvoje a investic
IČ:
00303461
DIČ:
CZ00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:
27-1905609309/0800
(dále jen „objednatel“)

a
2.

Obchodní firma / Jméno / Název:

…………………………………

zapsána v ……………. (např. obchodním rejstříku vedeném ……. soudem v …….,
oddíl …., vložka ……. / živnostenském rejstříku / nebo uvést jinou evidenci)
zastoupena: ………………………. (uvést u právnické osoby: doplnit statutární orgán,
jméno, příjmení, funkci)
k podpisu oprávněn na základě ……..(doplnit pověření/plné moci) ze dne …..:
……………………….. (uvést u právnické osoby, pokud nepodepisuje statutární orgán
nebo uvést u fyzické osoby podnikatele, je-li zastoupena např. na základě plné
moci) (doplnit jméno, příjmení a funkci)
se sídlem:
……………………………
IČ:
……………………………
DIČ:
……………………………
bankovní spojení: ……………………………
č. účtu:
…………………………….
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž
oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé
smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

2.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že
tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat Strategický plán rozvoje města
Šumperka (dále také jen „dílo“).
Rozsah a požadavky na zpracování díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy,
která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své
nebezpečí v době sjednané v článku 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést
dílo v souladu s pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.

3.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo ve formátu a počtu vyhotovení
stanoveném v příloze č. 1 smlouvy.

4.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování díla toto průběžně konzultovat
s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje osobně se účastnit konzultací v sídle
objednatele minimálně 1x měsíčně po celou dobu účinnosti této smlouvy, pokud
objednatel nestanoví jinak. Veškeré připomínky vznesené během těchto konzultací
musí být do díla zapracovány. Termín konzultací bude stanoven po vzájemné
dohodě objednatele a zhotovitele. Z každé konzultace zhotovitel vyhotoví zápis a
zašle do 3 pracovních dnů e-mailem kontaktní osobě.

5.

Zhotovitel se zavazuje ze všech jednání uskutečněných v rámci realizace díla tj.
odborných pracovních, řídících a zájmových skupin, řídících výborů, vyhotovit zápis
a zaslat jej i s prezenční listinou do 3 pracovních dnů e-mailem kontaktní osobě.
Zhotovitel se zavazuje na veškerá veřejná projednání připravit a distribuovat
pozvánky, pořizovat prezenční listiny, fotodokumentaci a vyhotovit zápisy.

6.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se
k předmětu smlouvy, a to v termínu do 10 dní od účinnosti smlouvy.

7.

Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo rozmnožovat a předat je třetím
osobám.

8.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část třetí
osobě k využití.

9.

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění díla, s nimiž bude zhotovitel
v průběhu realizace přicházet do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být
sdělovány nikomu kromě objednatele a poddodavatelům dle poddodavatelského
schéma v příloze č. 2 smlouvy. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než
k provedení díla dle této smlouvy.
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10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce prováděné
poddodavatelem a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
Poddodavatelské schéma je přílohou č. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen na
písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla
písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn, bez
písemného souhlasu objednatele, pověřit provedením díla ani jeho části jinou
osobu, než je uvedena v příloze č. 2 smlouvy.
11. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a
to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi
zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném
s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
12. Zhotovitel je povinen plnit dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedeného
v nabídce předložené v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této
smlouvy. Změna členů realizačního týmu je možná pouze po předchozím písemném
schválení ze strany objednatele, tento souhlas vydá osoba oprávněna jednat za
objednatele ve věcech této smlouvy. Noví členové realizačního týmu musí splňovat
podmínky na realizační tým stanovený v rámci kvalifikačních předpokladů a
hodnotících kritérií veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení
žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnými předpoklady.
Objednatel nesmí souhlas se změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout,
pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po nabytí účinnosti této
smlouvy.

2.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 13 měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy.

3.

Zhotovitel se zavazuje jednotlivé dílčí aktivity k realizování díla provádět v
termínech uvedených v harmonogramu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

4.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší
oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.

5.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Dílo se považuje za
dokončené, nevykazuje-li žádné vady a nedodělky. Dílo je předáno okamžikem, kdy
objednatel potvrdí jeho převzetí podpisem předávacího protokolu. Vlastnické právo
k dílu objednatel nabývá a nebezpečí škody na díle ze zhotovitele přechází
převzetím díla bez vad.

6.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít.
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7.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje jakékoliv
vady nebo nedodělky, tj. zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu, je-li
v rozporu s pokyny objednatele, v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy
apod. Smluvní strany se 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 smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad
nese zhotovitel.

8.

Místem plnění a místem pro předání díla je sídlo objednatele.

Článek 4
CENA DÍLA
1.

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí
(Varianta pro případ, že zhotovitel je plátcem DPH)
cena bez DPH
………,-Kč
(slovy: …………………….. korun českých bez DPH)
Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně
bez DPH uvedené výše připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty
se stanoví v souladu s aktuálními právními předpisy.
(Varianta pro případ, že zhotovitel není plátcem DPH)
celková cena
………….,- Kč
(slovy: …………………….. korun českých)
Zhotovitel není plátcem DPH. Stane-li se v průběhu účinnosti této smlouvy
zhotovitel plátcem DPH, má se za to, že výše uvedená cena díla je uvedena včetně
DPH. V tomto případě se ke dni uskutečnění zdanitelného plnění stanoví platná
sazba daně z přidané hodnoty v souladu s aktuálními právními předpisy.
Cena díla bude objednatelem uhrazena ve splátkách na základě faktur vystavených
zhotovitelem takto:
 Po předání analytické části ve výši 40 % z celkové ceny díla
 Po převzetí díla jako celku a jeho schválení objednatelem 60 % z celkové ceny
díla.

2.

Splatnost faktur se sjednává dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne jejího
doručení objednateli.

3.

Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 1 je maximálně možná. V ceně díla jsou započítány
náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro včasné a
řádné provedení díla zhotovitelem (tj. např. cestovné, stravné, náklady na
ubytování, poplatky, průzkumy, analýzy, veřejná projednání apod.). Součástí ceny
díla jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výslovně
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uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo
mohl vědět.
4.

Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu díla ve výši a v termínech
sjednaných touto smlouvou.

Článek 5
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude zaplacena objednatelem formou bezhotovostní úhrady. Faktura
vystavená
zhotovitelem
musí
obsahovat
kromě
náležitostí
účetního
dokladu/daňového dokladu (v případě, že zhotovitel je plátce DPH) dle právních
předpisů rovněž:


číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,



lhůtu splatnosti



předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,



označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena
úhrada,



označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu

2. V případě, že zhotovitel vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat
některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je
objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením
nové faktury.
3. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení vystavené nové faktury.
4. Povinnost úhrady faktury je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu
objednatele.
5. V případě, že je zhotovitel v době nabytí účinnosti této smlouvy plátcem DPH nebo se
plátcem DPH stane v průběhu účinnosti této smlouvy, platí následující body:
5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH“), v registru plátců a identifikovaných osob.
5.2. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
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5.3. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny
odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a
zhotovitel obdrží pouze cenu díla bez DPH.
Článek 6
MAJETKOVÉ SANKCE
1.

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv z termínů uvedených v harmonogramu
uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení ve výši 2.000,Kč, a to za každý případ nedodržení sjednaného termínu.

2.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla podle článku 3. této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za
každý i započatý den prodlení ve výši 2.000,- Kč.

3.

V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele
vystavenou v souladu s článkem 5 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat
po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z celkové fakturované částky,
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

4.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady nebo nedodělku ve
lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
úhradu smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení ve výši 5.000,- Kč.

5.

V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v článku 8 9 této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve
výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

6.

V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 2, bod 11 nebo 12 této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve
výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

7.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané touto smlouvou je povinná strana
povinna uhradit do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich zaplacení.

8.

Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinností před zánikem závazku
provést dílo.

9.

Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená zánik nároku na
smluvní pokutu za prodlení s plněním závazku.

10. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má právo požadovat po dlužníkovi vedle
smluvní pokuty a úroků z prodlení také náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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Článek 7
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na
žádost objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.
Zhotovitel je povinen neprodleně na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu
provádění díla elektronickou formou a zaslat aktuální verzi rozpracovaného díla do
2 pracovních dnů od vyžádání.

2.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen
prokazatelně upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo
chybné zadání, které v průběhu zpracování díla zjistí, je-li to objektivně možné,
v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu. Zhotovitel však neodpovídá za
kvalitu poskytnutých podkladů, jejichž zpracování není předmětem díla.
Článek 8
ODPOVĚDNOST ZA VADY A UPLATNĚNÍ VAD

1.

2.

3.

Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, jež má dílo v době předání
objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců
ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
Dílo má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, dále
vlastnosti vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále pokud nemá pro
toto dílo vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a
převzetí díla jeho správnost a úplnost ve všech souvislostech. Za tohoto stavu
odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez jakýchkoli výhrad.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během
záruční doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména
e-mail, datová schránka). Zhotovitel se zavazuje odstranit vady bez zbytečného
odkladu od obdržení reklamace, nejpozději v termínu stanoveném objednatelem
dle charakteru vady.

Článek 9
AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA
1.

Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska
ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „autorský zákon“).

2.

Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na
zhotovení díla pro objednatele o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo
objednatelem využito; dále je zhotovitel povinen informovat všechny osoby, které se
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budou podílet na zhotovení díla pro objednatele o rozsahu oprávnění objednatele
užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli.
3.

Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo
jeho části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití
díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli
dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu a pro účely vyplývající z této
smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho části ve
smyslu § 58 odst. 1 (zaměstnanecké dílo) a § 59 autorského zákona (kolektivní
dílo), tj. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podílet na vytvoření díla
nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné
nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, na dílo nebo jeho části.

5.

V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto článku, odpovídá
objednateli za vzniklou škodu.

Článek 10
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského
zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít, zejména v
rozsahu a způsobem dle této smlouvy tak, aby byl zejména naplněn účel této
smlouvy (dále jen „výhradní licence“).
1.1.

Tato výhradní licence poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva
autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a
to všemi způsoby užití, v rozsahu neomezeném.

1.2.

Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho
části, spojení díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění
tvořící součást licence třetí osobě (podlicence dle ust. § 2363 občanského
zákoníku) a postoupení licence třetí osobě zcela nebo zčásti (dle ust. §
2364 občanského zákoníku).

1.3.

Časový rozsah licence je neomezen.

1.4.

Územní rozsah licence je omezen na území České republiky

2.

Objednatel jako nabyvatel licence není povinen udělenou licenci využít. Zhotovitel
po celou dobu trvání licence udržuje autorská práva k dílu.

3.

Cena díla uvedená v článku 4 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za
užití díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat a také odměnu
za udělení výhradní licence v rozsahu dle této smlouvy.
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4.

Dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelovy licence, vyrozumí o tom objednatel
zhotovitele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Zhotovitel poskytne
objednateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

5.

Zhotovitel není oprávněn udělenou licenci vypovědět.
Článek 11
UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i
vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

2.

Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, která běží ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. V případě
ukončení této smlouvy výpovědí objednatele je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění předmětu této smlouvy.

3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení
delším než 7 kalendářních dnů s prováněním a dokončením díla dle termínů
uvedených v článku 3 této smlouvy. Tím není dotčeno právo kterékoliv smluvní
strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

4.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze
strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti.

5.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho
účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Článek 12
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem
podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

2.

Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona
v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.

3.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah
smlouvy, a to na dobu neurčitou.

5.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit
druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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6.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze tuto měnit pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně
označených jako dodatek ke smlouvě. Písemná forma je vyžadována také pro
jakékoliv jednostranné právní jednání směřující k zániku účinnosti této smlouvy.

7.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, budou veškeré písemnosti zasílané podle této
smlouvy doručovány osobně oproti podpisu, do datové schránky (má-li tuto smluvní
strana zřízenou) nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresy uvedené v záhlaví
této smlouvy nebo adresy, které si smluvní strany písemně sdělí po uzavření této
smlouvy. Z důvodu změny adresy pro doručování není potřeba uzavírat dodatek ke
smlouvě.

8.

Veškeré dohody, učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,
pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

9.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu
smlouvy, se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu nahradit toto ustanovením novým. Případná neplatnost
některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení
smlouvy.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností
originálu s tím, že 1 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
13. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Šumperka usnesením č. … ze dne……
Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace
Příloha č. 2 smlouvy – Poddodavatelské schéma

Za objednatele:
V Šumperku dne …………….

.....................................................
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta města Šumperka
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Za zhotovitele:
V …………….. dne ………..

……….....................................................

doplnit
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