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SMLOUVAO DÍLO
dle * 536 a následujících, Obchodního zákoníku

SSZ — Dolní Jirčany-Pražská-komunjkace 111105-přechod pro chodce —

výměna stávající technologie a zajištění servisní Činnosti

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele

ODDÍL I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

lČ:
DIČ:
Banka:
č.účtu:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupené: Milanem váchou, starostou obce

00241580

Čs a.s.
2373434910800

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661137, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Františkem Luskem, jednatelem společnosti
zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652 dne 13.7.1998

Tato smlouva je uzavřena pro plněni Veřejné zakázky malého rozsahu obce Psáry ze dne
2.4.2013 s názvem Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel
LED vč.zajištěni pravidelných servisních prohlídek, údržby a servisu zařízeni na dobu 10 leť.

ODDÍL Ii.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

1. Předmětem díla je dodávka a montáž LED technologie světelně signalizačního
zařízeni

2. Servisní činnosti, úpravy SW řadiče v terminech určených objednavatelem,
technickou výpomoc, dodávky náhradních dílů, pravidelné technické prohlídky Po
dobu 10 let.

lČ:
DIČ:
Banka:
Č.účtu

25680595
CZ25680595
Raiffeisenbank, a.s.
501001596215500
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zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

. výměnu stávajlcí technologie za technologii LED

. zajištěni servisní činnosti v pracovních dnech Po — Pa 7-16 hod

. pravidelné servisní prohlídky (1 x ročně)

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni díla z titulu
odborných znalosti zhotovitele nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových
cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou
dodatku ke smlouvě o dílo. Teprve Po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu a ceně zakázky zahrnuty.

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli
soupis změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny
díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a v těchto cenách
uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

5. Jestliže z důvodů, uvedených v čI. 3 a 4 nebo z důvodů nepříznivých klimatických
podmínek bude zabráněno zhotoviteli v plnění smluvních povinnosti dle oddílu Ill.
této smlouvy, má tento právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla
bez uplatněni sankčních ujednání.

ODDÍL Ill.
LHŮTY PROVEDENI DILA

1. Zhotovitel dle oddílu II článku I provede a předá dílo do: 30.6.2013

2. Zhotovitel dle oddílu II článku 2 bude provádět dílo po dobu 10 let od doby podpisu
smlouvy

3. Zhotovitel předá dokončené dílo oddílu II článku I pověřenému zástupci objednatele
a sepíší o tom předávací protokol.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny (rozumí se cena bez DPH) za každý i
započatý týden prodleni.

ODDíL IV.
CENAZA DILO

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedené dílo dle odd. II. článku I uvedenou
sjednanou cenu - Výměna technologie LED 65 902,00 Kč

a to po dokončeni a předání díla dle podmínek uvedených v oddíle V. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedené dílo dle odd. II. Článku 2 uvedenou
sjednanou cenu..

Pravidelné servisní prohlídky 2 400,00 Kč

a to po dokončeni a předání díla dle podmínek uvedených v oddíle V. této smlouvy.
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Pro ostatní činnosti — např. poruchy zařízení, bude účtována
Hodinová sazba technika 480,00 Kč
Náklady na dopravu 1km 12,00 Kč( ze sídla firmy)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která budou dále účtována dle platných předpisů a ve

výši platné v době fakturace.

ODDÍL V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré práce dle této smlouvy O dílo budou účtovány daňovým dokladem Po
skončení díla. Zhotovitel předloží soupis provedených prací podle jednotlivých oddílů
cenové nabídky a po odsouhlaseni objednatelem vystaví daňový doklad. Bez soupisu
prací je daňový doklad neplatný.Přílohou faktury za servisní prohlídku bude protokol
O jejím provedení.

2. Objednatel uhradí cenu na základě daňového dokladu bezhotovostně na bankovní
účet zhotovitele číslo 501001596215500 vedený u Raiffeisenbank, as. nejpozději do
14 kalendářních dnů po jejím obdrženi.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohu.

ODDÍL Vl.
ZÁRUKY - VADY DÍLA .

I. Zhotovitel plně odpovídá za škody, kteřé vzniknou objednatéii a které mají původ ve
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:

- po dobu 24 měsíců ode dne definitivního převzetí díla objednatelem.

Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas
reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však
do 10-ti dnů po výzvě objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět
díla, vyplyne-li tato potřeba zjeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na
vady, které vznikly způsobem provozováni díla, nebo jeho části v rozporu
s provozními předpisy a návody k použiti pro jednotlivé zařízení, které při předání a
převzetí díla předal zhotovitel objednateli.

3. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, uplatní zhotovitel vůči
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý týden
prodlení.
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ODDÍL VII.
zÁvĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke
smlouvě, podepsaný a schválený oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Smlouvu je možno ukončit výpovědi. Výpovědní činí B měsíců a počne běžet od
prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

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

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž obě smluvní
strany obdrží Po dvou vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a
svobodné vůle, dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejim
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Psárech dne:

za objednatele

13-05- 2013
20 -05- 2013

za zhotovitele
Ing. František Lusk

jednatel

SWARCO TRAFFIC CZ s.‘.
Pod Višňovkou 1661137

14000 Praha 4
iČ: 25680595

KD

V Praze_dne:
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