Město Příbram
odbor: ráva & veře'n 'oh zakázek

Pro 'ednání ZM
dne: 23.01 .2017

Název bodu jednání:

[>>>Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo &. 759/MěRKí2016<<<]
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Mgr. Radka Škubalová

Projednáno:

v RM dne 05.12.2016

Text usneseni RM:

R.usn.č. 11502016

Rada nedoporučuje ZM
prominutí nároků ze smluvních pokut společnosti Oknopšastik s. r. 0., která jako zhotovitel
prováděla výměnu výplní otvorů dle smlouvy o dílo ?59/MěRK12016 za podmínky prodloužení
záruky a bezplatného servisu uvedených v dopise č.j. MeUPB 950032016 ze dne 24.11.2016.

Napsal:

Mgr. Radka Škubalova'

Návrhy na usnesení:
(>>> ZM

I. schvaluje :: neschvaluje
prominutí nároků ze smluvních pokut společnosti Oknopiasttk s. r. 0., která jako zhotovitel

prováděla výměnu výplní otvorů dle smlouvy o dílo 759íMěRK1201 6 za podmínky prodloužení
záruky a bezplatného servisu uvedených v dopise č. ]. lvleUPB 95003í2016 ze dne
24.11.2016.<<<)

Důvodová zpráva:
Dne 30.06.2016 byla po provedeném zadání zakázky malého rozsahu uzavřena smlouva o dílo
č. 759íMěRKí2016 mezi městem Příbram a společností Oknoplastik s.r.o., se sídlem Bořivojova
878435, 130 00 Praha, jejímž předmětem byla výměna oken, výloh a dveří v Příbrami Vllí301-305

(dáte jen smlouva).
Dne 09.11.2016 zaslala MěRK zhotovitelské společnosti přípís o porušení povinností plynoucích
z uvedené smlouvy ze strany zhotovitelskě společnosti a uplatnění smluvních sankcí ve smyslu či. X.
smlouvy.
Společnost Oknoplastík s.r.o. se na město Příbram obrátila dne 09.11.2016 a 29.11.2016 se žádostí o
prominutí penále ze smlouvy o dílo. Jako protíplnění za odpuštění smluvních sankcí nabízí
Oknoplastik s.r.o. v doplněné žádosti každoroční bezplatný servis (kontrolu, seřízení, promazání)
instalovaných oken po celou dobu zámky, kterou nabízí prodloužit na 72 měsíců (ve smiouvě uvedeno
60 měsíců).

Jelikož se povahou žádosti jedná o vzdání se práva ze smlouvy (vzdání se práva ze smluvní pokuty),
která je vyhrazenou pravomoci zastupitelstva města ve smyslu ust. 5 85 písm. f) zákona č. 12832000
Sb., o obcích, v platném znění, předkžádáme věc prostřednictvím rady města k projednání a
rozhodnutí zastupitelstvu města.
Přílohy:
Žádost Oknoplastik s.r.o. ze dne 24.11.2016
Žádost Oknoplastík s.r.o. ze dne 03.11.2016
Dopis MěRK o uplatnění smluvních sankcí ze dne 03.11.2016
Faktura č. 1161903 ze dne 04.11.2016
Zápis zjednání dne 18.10.2016

Předávací protokoly ze dne 10.10.2016

