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Číslo smlouvy: 9/2011/0ŠKMS/K/Ples

města

Smlouva o zabezpečení služeb
na dodávku díla, uzavřená podle zákona Č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

ČI. I.
Smluvní strany - identifikační

údaje

1.1 Město Břeclav,
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 3,69081 Břeclav,
zastoupené: starostou MUDr. Oldřichem Ryšavým,
IČ: 00283061,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Břeclav,
Č. ú.: 19-1832780227/0100,
(dále jen zadavatel)
a

1.2 Anna Nešporová
s místem podnikání: Břeclav, Poštomá, Celnice-středisko
IČ:42598818
bankovní spojení:ČS Č. ú.: 1380609399/0800
(dále jen dodavatel)

služeb 1214

ČI. II.
Předmět smlouvy
2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat a předat a zadavatel převzít a zaplatit předmět veřejné
zakázky:

ZAJIŠTĚNÍ OBČERSTVENÍ NA XlI. REPREZENTAČNÍM
BŘECLAVI

PLESE MĚSTA

2.2 Předmětem smlouvy je dodávka výše uvedeného díla. Jedná se o kompletní zajištění
organizace gastronomického servisu na XII. Reprezentačním plese města Břeclavi, který se koná
dne 11.března 2011 v kulturním domě Delta, pro cca 400 osob.
Rozsah dodávky:
•
Obsluha u uvítacího přípitku u vstupu (příprava, sklo a obsluha)
•
Příprava a podání studeného a teplého občerstvení v podobě švédského stolu
•
Zajištění průběžného doplňování a obsluhy při podávání občerstvení
Podmínky a rozsah prací jsou dány zadávací dokumentací, a na jejich základě zpracovanou
cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3 Realizací předmětu zakázky se rozumí plnění předmětu
rozsahu a kvalitě, jak bylo předloženo v nabídkovém řízení.
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smlouvy bez vad, v takovém

2.4 Dodavatel je povinen při realizaci veřejné zakázky dodržovat veškeré závazné ČSN,
bezpečnostní vyhlášky, právní předpisy, veškeré zákony a jejich provádění vyhlášky, které se
týkají činnosti uchazeče nutných ke splnění veřejné zakázky specifikované touto smlouvou.
ČI. III.
Doba a místo plnění
3.1 Zahájení plnění:
Ukončení plnění:

11. březen 2011 19:00 hodin
12. březen 2010,04:00 hod.

3.2 Místo plnění: Kulturní dům DELTA Břeclav.
ČI. IV.
Cena
4.1 Cena dodávky díle je stanovena v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy, jako cena maximální,
platná po celou dobu zajišťování veřejné zakázky. Cena obsahuje úplný souhrn nákladů
spojených s uskutečněním veřejné zakázky. Zahrnuje předpokládaný vývoj cen.
4.2 Cena je stanovena ve výši 114.000 Kč včetně DPH. Cenová kalkulace a specifikace nabídky
občerstvení tvoří nedílnou přílohu Č. 1 této smlouvy. DPH bude účtována v souladu se zákonem
o dani z přidané hodnoty Č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.
4.3 Nabídkovou cenu lze překročit pouze:
• v případě vzájemné dohody mezi zadavatelem a dodavatelem
na
požadovaných prací,
• v průběhu realizace dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty.

změně

rozsahu

V.
Fakturování a placení
5.1 Zadavatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.
5.2 Zadavatel uhradí na účet dodavatele skutečně provedené práce fakturou (daňovým
dokladem), na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodaného materiálu.
5.3 Právo konečného
zakázky. Den předání
zdanitelného plnění.

vyúčtování
a převzetí

vznikne dnem předání dokončeného
řádně dokončeného díla je současně

předmětu veřejné
dnem uskutečnění

5.4 Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle zákona Č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů se splatností do patnácti dnů od data doručení zadavateli.

VI.
Předání místa plnění
6.1 Zadavatel předá uchazeči místo plnění dne 11.3.2011 v 10:00 hodin v rozsahu potřebném
pro provedení veřejné zakázky, řádně připravené tak, aby uchazeč mohl práce řádně a plynule
provádět.
6.2. Zadavatel zajistí dodávku elektrické energie pro potřeby dodavatele v místě plnění díla, a to
za úhradu spotřebovaného množství.
6.3 Dodavatel je povinen udržovat v místě plnění pořádek
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
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VII.
Zvláštní ujednání
7.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně
podepsaným statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným "Dodatek
ke smlouvě č.". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
7.3 Práce, které nejsou předmětem zadání (vícepráce) a jejichž provedení bude zadavatel
vyžadovat, budou hrazeny pouze na základě dodatku ke smlouvě. Součástí dokladu k této
smlouvě bude dohoda o ceně těchto víceprací.
7.4 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupů
oprávněných k podpisu smlouvy.
VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1 Smlouva je vyhotovena
stejnopisy dodavatel.

ve čtyřech stejnopisech,

z nichž obdrží dva zadavatel a dva

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