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Smlouva o dílo - provedení sterilizace dokumentů 9810/00065

Smluvní strany

1. Zhotovitel: Veterinární univerzita Brno
sídlo: Brno, Palackého tř. 1946/1, PSČ 612 42
IC: 62157124
DIČ: CZ62157124
bankovní spojení: ČSOB

Ing., Bc. Radko Bébar, kvestor VETUNIzastoupená:

na straně jedné

a

2. Objednatel: Statutární město Brno
Archiv města Brna
sídlo: Přední 2, 618 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

zastoupená: PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru

na straně druhé.

Výše uvedené smluvní strany touto smlouvou sjednávají vzájemné podmínky, práva a povinnosti
při zajišťování a provádění díla - sterilizace archiválií.

Článek I
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo - sterilizaci archiválií, a to v počtu 19
banánových beden a 153 archivních kartonů.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, ve smyslu ustanovení této smlouvy.

3. Předmětem díla není přeprava archiválií uvedených v odst. 1 tohoto článku. Objednavatel se
zavazuje dovézt a předat a následně převzít a odvézt archiválie, které jsou předmětem díla.
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Článek II
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění dle této smlouvy nejpozději do 14. 10. 2022. Toto
neplatí, pokud zhotovitel nebude moci poskytnout plnění z důvodu prodlení na straně
objednatele.

2. Zhotovitel je povi

3. Objednatel se zavazuje převzít dílo dle výzvy zhotovitele v termínech, sjednaných mailem
pověřenými zástupci, uvedenými v článku IV, body 5 a 6, a na místě sjednaném dle odst. 2.
V případě prodlení objednatele se splněním této povinnosti, byť jen k části dokumentů, které
jsou předmětem díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 100,- Kč za
každý započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po sjednaném dni předání.

Článek III
Cena plnění

1. Za provedené dílo náleží zhotoviteli úhrada sjednaná podle ceníku prací a výkonu, který je
nedílnou součástí této smlouvy.

2. Cena za dílo je splatná na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury, a to
po dokončení díla na účet zhotovitele. V případě prodlení s placením ceny za dílo se objednatel
zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z ceny díla za každý den prodlení.

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje převzít archiválie ke sterilizaci na dohodnutém místě a po provedení
díla vrátit tyto archiválie zpět řádně a ve smluvené době. Dohodnutým místem převzetí a
zpětného předání archiválií je

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně, způsobem obvyklým pro zpracovávané
předměty a materiál. V případě zvláštních požadavků objednatele na postup při zhotovení díla,
předá tyto požadavky objednatel písemně spolu s materiálem ke zpracování.

3. Zhotovitel odpovídá za archiválie převzaté ke sterilizaci a zavazuje se provádět sterilizaci
způsobem obvyklým tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení nesprávným
sterilizačním postupem nebo jinou neodbornou manipulací,

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jím
požadovaného způsobu sterilizace.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou platit
pojistné u pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti sjeho činností při
plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši nejméně 1 000 000 Kč.
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6. Pověřeným zástupcem zhotovitele pro účely této smlouvy je

7, Pověřeným zástupcem objednatele pro účely této smlouvy je

Článek V
Společná a závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat jen formou očíslovaných písemných dodatků,
opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Tato smlouvaje sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 paré a objednatel
obdrží 1 paré.

4. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je ceník.

Článek VI

Ceník

Počet cyklů Cena v Kč za 1 cyklus
Cena celkemBez DPH DPH 21%

2 479,- 521 3 000,-1 -99
100-999 2 314,- 486,- 2 800.-
1 000 a více 1 983,- 2 400,-417,-

V Brně dne: js-V Zmiz V Brně dne:

Za objednatele:

Ing. Bc. Radko Bébar
kvestor

PhDr. Libor Blažek
vedoucí odboru
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