SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: SV 120801/15

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi stranami:

Objednatel:
Sídlo:
OR vedený u:
Zastoupen:
ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
OR vedený u:
Zastoupen:
ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen Zhotovitel)

Město Břeclav
nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Ing. Pavel Dominik - starosta města
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička - velitel Městské policie Břeclav
00283061
CZ00283061
Komerční banka, a.s.
19-1832790257/0100

CROSS Zlín, a.s.

Louky 397, Zlín, PSČ 763 02
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274
Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
Stanislav Vymazal
60715286
CZ60715286
Raiffeisenbank, a.s.
5014504632/5500
takto:

Článek I
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a
za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo vymezené v dalších ustanoveních této
smlouvy, označené jako „Dodávka parkovacích automatů pro Městskou policii Břeclav" a
takto zhotovené dílo předat objednateli.
2. Objednavatel se současně zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení,
dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek II
ROZSAH DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést dílo označené v článku I této smlouvy v následujícím
rozsahu:
(a)

Dodávka a instalace a montáž parkovacích automatů APTL dle
specifikace uvedené v zadávací dokumentaci Č.j.: MUBR 44964/2015

(b)

Zaškolení obsluhy a předání návodu k použití díla, technické a jiné
dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy o dílo v rozsahu 2
hodin.

(c)

Implementace parkomatů do IT prostředí zadavatele

(d)

Zpracování realizační dokumentace řešení předmětu díla

(e)

Připojení d o stávajícího PCO

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že na základě oboustranného konsensu se za
součást díla, vymezeného touto smlouvou nepovažují následující dodávky a činnosti:
(a)

Vodorovné a svislé dopravní
v projektové dokumentaci

(b)

Napájecí a datové rozvody

(c)

Geodetické zaměření

značení

dle

specifikace

uvedené

Článek III
SPECIFIKACE A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA
1. Plnění předmětu díla vymezeného v předchozích ustanoveních smlouvy se uskuteční
v rozsahu vyplývajícím ze zadávací dokumentace a podkladů předaných zhotoviteli
objednatelem v rozsahu potřebném pro plnění předmětu díla. Relevantními podklady
se pro účely této smlouvy rozumí specifikace rozsahu díla, specifikace stavební
připravenosti.
2. Dílo bude provedeno a předáno podle právních předpisů a technických norem,
zpracovaného projektu díla, závazných posudků a stanovisek veřejnoprávních orgánů
a organizací, podmínek stavebního řízení (bude-li prováděno) a podmínek
dohodnutých v této smlouvě, případně způsobem obvyklým.

Článek IV
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Dodání požadované technologie do 14 dnů od podpisu smlouvy.
2. Místo plnění: Město Břeclav, Městská policie Břeclav, ul. Kupkova 3, 690 02 Břeclav
2 ks PA budou umístěny v prostoru bývalého autobusového nádraží na ul. Slovácká a
1 ks PA bude umístěn v prostoru před výpravní budovou nádraží ČD Břeclav

Článek V
CENA DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla vymezeného smlouvou ve výši:
316 655,-Kč bez DPH
66 498,-Kč DPH 21%
383 153,- Kč včetně DPH
2. Shora uvedená cena díla je cenou smluvní, pevnou a neměnnou po celou dobu
realizace díla, nestanoví-li tato smlouva nebo dohoda smluvních stran jinak, zahrnující
veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu díla /příprava a provedení
díla/, včetně subdodávek, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních smlouvy.

Článek VI
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci
předmětu díla po dokončení a předání díla.
„doplníobjednatel"

2.

Faktura (daňový doklad) bude vystavena přímo na

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž se má
za to, že prvním dnem této lhůty je den následující po dnu doručení faktury.

Článek VII
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na
kompletnost díla v délce 24 měsíců.

zhotoveném

díle záruku

na

funkčnost a

2. Objednatel bere výslovně na vědomí, že výše popsaná odpovědnost zhotovitele za
vady díla je podmíněna prováděním pravidelné údržby díla a předepsaných
servisních prohlídek technologií použitých při provedení díla.

3.

Odpovědnost za vady díla se nevztahuje na komponenty, které podléhají provoznímu
opotřebení-jedná se zejména o tiskové hlavy, gumičky a p o d .

4.

Použije-li objednatel pro provoz díla jiné než originální parkovací lístky CROSS, bude
mít tato skutečnost za následek ztrátu záruky na motoriku čtecích zařízení díla a
současně na vady díla vzniklé v souvislosti s tímto porušením povinností, ze strany
objednatele.

5. Při závadách během záruční doby se zhotovitel dostaví k odstranění vady, v
nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li
dohodnuto jinak, zahájí zhotovitel odstraňování reklamované vady do 1 pracovního
dne od jejího nahlášení. Objednatel je současně povinen nejpozději do tří dnů o d
uvedeného oznámení zaslat zhotoviteli písemnou reklamaci na adresu, popř. spojení
uvedené v této smlouvě, nevyplývá-li z dalších ustanovení jinak.

Článek Vlil
SMLUVNÍ POKUTY
1. Při nedodržení konečného termínu, díla dle článku IV smlouvy je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení s řádným
dokončením díla.
2. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se uhradit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uplatněných v rámci
přejímacího řízení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za
každý den a jednotlivý případ (vadu, nedodělek) uvedeného prodlení.
4.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě stanovené
touto smlouvou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý
den a jednotlivý případ předmětného prodlení.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodů
ležících na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku
prokazatelně proinvestovanou.
6. Není-li v předchozích ustanoveních dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do 35
dnů od jejího vyúčtování a doručení druhé smluvní straně.

Článek IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jakékoli změny této smlouvy nebo dodatky k ní mohou být provedeny pouze
písemně, označeny jako dodatky, očíslovány a podepsány oběma smluvními
stranami.
2. Jestliže se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným,
platnost nebo účinnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. V takovém

případě budou neplatná nebo neúčinná ustanovení nahrazena platnými a účinnými
ustanoveními, která budou mít stejný účel a hospodářský d o p a d .
3. Smlouva vstupuje v platnost a současně vyvolává právní účinky s ní spojené,
okamžikem jejího podpisu shora uvedenými smluvními stranami.
4. PŘÍLOHY
K této smlouvě jsou dále jako přílohy připojeny následující dokumenty, jejichž
podrobnou znalost tímto smluvní strany potvrzují a ohledně kterých prohlašují, že
vymezují jejich vzájemné povinnosti:
Příloha č. 1

Technická specifikace výzvy

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých obdrží každá ze
smluvních stran po dvou.
6. Smluvní strany jsou oprávněny započíst si navzájem jakékoli své případné pohledávky
vyplývající z této Smlouvy.

Ve Zlíně dne ' 2 1 "08- 2015

OBJEDNATEL:

Ing. Pavel Dominik
starosta
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ZHOTOVITEL:

Ing. Karel Hostaša
prokurista společnosti
CROSS Zlín, a.s.
CROSS Zlín, a.s.

Hasičská 397, Louky
76302 Zlín
tel +420 577110 211 DIČCZ60715286

