
Rada obce dne 29.4.13

Výběrové řízení na dílo „Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím
návěstidel LED vč. zajištění pravidelných servisních prohlídek, údržby a servisu zařízení na
dobu 10 let“

Poptány firmy:
Eltodo, Swarco a Slavel ± zveřejnění na webových stránkách obce

Nabídky zaslaly: Eltodo a Swarco (ceny bez DPH)

Eltodo: výměna za 70406Kč ± lx ročně servisní prohlídka 5 270,- Kč = 123 106,- Kč
cena za km a práci technika při případných opravách: 12,40 Kč/km, 460,- Kč/hod
(podle staré smlouvy jsme Eltodu platili 13 770,- ročně za servisní prohlídky

Swarco: výměna za 65 902,- Kč+ lx ročně servisní prohlídka 2 400,- Kč = 89 902,- Kč
cena za km a práci technika při případných opravách: 12,- Kč/km, 480,- Kč/hod

Návrh usnesení.
Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy na „výměnu a úpravu technologie SSZ za
technologii s použitím návěstidel LED vč. zajištění pravidelných servisních prohlídek,
údržby a servisu zařízení na dobu 10 let“ se spol. SWARCO a to z důvodu předložení
nejvýhodnější cenové nabídky.

Sedlákov‘
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SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Obec Psáry
Renáta Sedláková
Pražská 137
25244 Psáry

15.4.2013

„ Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím
návěstidel LED včetně zajištění pravidelných servisních

prohlídek, údržby a servisu zařízení na dobu 10 let,,

1 Úprava a výměna technologie SSZ 65 902,00 Kč
2 Pravidelná roční servisní prohlídka lOx 2400,00 Kč 24 00000 Kč

Celkem 89 902,00 Kč

Ceník náhradních dílu řadiče

Hlavni zdroj řadiče 6 560,00 Kč
Procesorová karta 4 040,00 Kč
Spínací karta 7 895,00 Kč
Vstupní karta 3 946,00 Kč

Ceník náhradních vložek návěstidel

LED vložka 210 červená 1 755,00 Kč
LED vložka 210 žlutá 1 701,00 Kč
LED vložka 210 zelená 1 743,00 Kč
LED vložka 300 červená 2 24800 Kč
LED vložka 300 žlutá 2 298,00 Kč
LED vložka 300 zelená 2122,00 Kč

Sazba za servisní činnost

HZS 480,00 Kč
Náklady na dopravu I km 12,00 Kč
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SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Všechny ceny v této nabídce jsou uvedeny bez DPH, která budou dále účtována dle platných předpisů

a ve výši platné v době fakturace.

Termín dodání a úpravy SSZ — do třiceti dnů po uzavření smlouvy, nejpozději však do 30.6.2013.

Termín servisní činnosti a pravidelných servisních prohlídek — po dobu 10 let od podpisu smlouvy.

Platnost této nabídky je do 31. 12. 2013.

Prosím kontaktujte nás, pokud bude potřeba doplňující údaje či jinou informaci.

S přátelským pozdravem

Václav Vošahlík
Vedoucí obchodního oddělení

SWARCO TRAFFIC cz s.r.o.
Pod Višňovkou 1661137, 140 00 Praha 4, Česká republika, T. +42-0234034100, F. +42-0234034104
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IC: 25680595, DIČ: cz2558o595, jednatelé společnosti: Ing. František Lusk
Bank. spojeni: RAIFFEISENBANK PRAHA, čti 5010015962/5500
BAN: CZ76 5500 0000 0050 1001 5962, SWIFT/BIC: RZBCCZPP
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Renáta Sedláková

Od: Vosahlik, Vaclav [vaclav.vosahlik@swarco.com]
Odesláno: 23. dubna 2013 15:14
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: RE: cenová nabídka Psáry

Dobrý den, chápu že to je trochu zmateně, cena za jednu roční prohlídku včetně dopravy a drobněho materiálu (
pojistka, clona návěstidla atd) je 2400 Kč bez DPH za deset tel tedy 24 000 Kč

V podstatě jakov Jesenici

S pozdravem

Václav Vošahlík
Vedoucí obchodního odděleni

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661137
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel. +420 234 034 106
Fax +420 234 034 104
Mob. +420 602 275 680
E-mail vacIav.vosahlik(d~swarco.com

www.swarco.com/stcz.

Sídlo firmy: Praha
Soudni přĺslušnost: Praha
Obchodní rejstřík oddíl c, vložka 60652
DIc : CZ25680595

Text je určen pouze pro fyzické nebo právnické osoby, jimž je adresován a může obsahovat důvěrně ainebo právně chráněné materiály. Jakěkoliv
hodnoceni, přenos, šiřeni či jině užiti nebo přijimáni jakýchkoliv opatřeni s odvolánirn na tyto informace, osoby nebo jiné subjekty vyjma zamýšleného
příjemce je zakázáno. Pokud jste obdrželi tuto zprávu omylem, kontaktujte odesilatele a odstraňte celou zprávu včetně přiloh z počítače.

From: Renáta Sedláková [mailto:sedlakova@Dsarv.cz]
Sent: Tuesday, April 23, 2013 1:38 PM
To: Vosahlik, Vaclav
Subject: RE: cenová nabídka Psáry

Dobrý den, potřebovala bych upřesnit:
Když čtu Váš návrh smlouvy v čl.lV. jsou tam ceny napsány tak pod sebou a nedokáži z toho vyvodit zda pravidelná
servisní prohlídka je za 2400 kč ročně jako konečná cena nebo zda k ní bude účtována doprava a nebo ještě nějaké
náklady za práci technika.
je to tam tak napsané, že to není úplně jasné.
prosím o dovysvětlení.

děkuji

Sedláková Renata
správa majetku a
silniční správní úřad
Obecní úřad Psáry
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SMLOUVA O DÍLO
dle * 536 a následujících, Obchodního zákoníku

na akci

I SSZ — Dolní Jirčany-Pražská-komunikace 111105-přechod pro chodce —

L výměna stávající technologie a zajištění servisní činnosti

čislo smlouvy zhotovitele

čislo smlouvy objednateJe~

ODDÍL I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Psáry
Pražská 137,25244 Psáry
zastoupené: Milanem Váchou, starostou obce

iČ: 00241580
Dič:
Banka:
Č. účtu:

a

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661137, 14000 Praha 4
zastoupený: Ing. Františkem Luskem, jednatelem společnosti
zápis vOR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60552 dne 13.7.1998

lČ: 25580595
DIČ: CZ25680595
Banka: Raiffeisenbank, a.s.
Č.úČtu 5010015952/5500

Tato smlouva je uzavřena pro plnění Veřejné zakázky malého rozsahu obce Psáry ze dne
2.4.2013 S názvem “Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitlm návěstidel
LED vč.zajištěnĺ pravidelných servisnich prohlídek, úd‘žby a servisu zařízeni na dobu 10 let.

ODDÍL Il.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

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

2. Servisní Činnosti, úpravy SW řadiče v terminech určených objednavatelem,
technickou výpomoc, dodávky náhradnlch dllů, pravidelné technické prohlídky po
dobu 10 let.

SSZ — Dolní Jirčany ..- Pražská — komunikace 111105— přechod ~ľO Chodce
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

. výměnu stávající technologie za technologii LED

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

. pravidelné servisní prohlídky (1-2 ročně)

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni díla z titulu
odborných znalostí zhotovitele nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšířen!, ocenit je podle jednotkových
cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to nen! možné, tak podle jim
navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvě o dílo. Teprve Po jeho odsouhlaseni 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 kjakýmkoflv změnám, doplňkům nebo rozšíření
díla na základě požadavku objednatele je objednatel povinen předat zhotoviteli
soupis změn, který zhotovitel ocenl 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 Čl. 3 a 4 nebo z důvodů nepříznivých klimatických
podmínek bude zabráněno zhotoviteli v plnění smluvnlch povinnosti dle oddilu Ill.
této smlouvy, má tento právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla
bez uplatněni sankčních ujednáni.

ODDÍL Ill.
LHŮTY PROVEDENÍ DÍLA

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

2. Zhotovitel dle oddilu II článku 2 bude provádět dílo Po dobu 10 let Od doby podpisu
smlouvy

3. Zhotovitel předá dokončené dílo pověřenému zástupci objednatele a sepíši o tom
předávací protokol.

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

ODDÍL IV.
CENA ZA DÍLO

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedené dílo dle odd. II. uvedenou sjednanou
cenu, a to po dokončeni a předáni díla dle podmínek uvedených v oddile V. této smlouvy.

Výměna technologie LED 65 902,00 Kč
Pravidelné servisní prohlídky 2 400,00 Kč
Hodinová sazba technika 480,00 Kč
Náklady na dopravu 1km 12,00 Kč
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

. výměnu stávajlcí technologie za technologii LED

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

. pravidelné servisní prohlídky (1-2 ročně)

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni díla z titulu
odborných znalostí zhotovitele nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových
cen použitých pro návrh ceny dila, 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 dila kjakýmkoliv 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
dila a pokud to není možné, tak podle jim 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
podminek bude zabráněno zhotoviteli v plnění smluvních povinností dle oddílu Ill.
této smlouvy, má tento právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla
bez uplatněni sankčních ujednáni.

ODDÍL Ill.
LHŮTY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel dle oddĺlu II článku 1 provede a předá dilo do: 30.6.2013

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

3. Zhotovitel předá dokončené dílo pověřenému zástupci objednatele a sepíší o tom
předávací protokol.

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

ODDÍL IV.
CENA ZA DÍLO

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedené dílo dle odd. II. uvedenou sjednanou
cenu, a to po dokončení a předání díla dle podmínek uvedených v oddile V. této smlouvy.

Výměna technologie LED 65 902,00 KČ
Pravidelné servisni prohl[dky 2400,00 Kč
Hodinová sazba technika 480,00 Kč
Náklady na dopravu 1km 12,00 Kč
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SMLOUVA O DÍLO
dle * 536 a následujících, Obchodního zákoníku

na akci

SSZ — Dolní Jirčany-Pražská..komunikace Ilii 05-přechod pro chodce —

______ výměna stávající technologie a zajištění servisní činnosti

ČIslo smlouvy zhotovitelw

čislo smlouvy objednatele

ODDÍL I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Psáry
Pražská 137, 25244 Psáry
zastoupené: Milanem Váchou, starostou obce

iČ: 00241580
DIČ:
Banka:
Č. účtu:

a

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661137, 14000 Praha 4
zastoupený: Ing. Františkem Luskem, jednatelem společnosti
zápis v OR Městského soudu v Praze, oddĺl C, vložka 60652 dne 13.7.1996

iČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
Banka: Raiffeisenbank as.
Č.účtu 501 0Ú15952/5500

Tato smlouva je uzavřena pro plnění 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.zajištění pravidelných servisnĺch 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
zařízení

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

SSZ — Dolní .Jírčany — Pražská — komunikace 11(105 — přechod pro chodce
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