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SMLOUVA O DÍLO číslo SR/056/19
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zhotovitel: SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 1973 ; lČ: 47238810 ; DIČ: CZ47238810

Objednatel: Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Kolová ;
lČ: 00254673, DIČ: není plátce ;
bankovní spojení Komerční banka, č.ú. 3224341/0100 ;
zastoupený starostou Mgr. jakubem Jiskrou.

ČLÁNEK l.
Předmět smlouvy

1. Dodávka informativních ukazatelů rychlosti Sierzega GR33-C-ALU (žlutá reflexní fólie,
černý trvalý nápis ,,VAŠE RYCHLOST" a ,,km/h", trojbarevný displej, statistický modul) a
GR33-CL (bílá reflexní fólie, černý trvalý nápis ,,RYCHLOST" a ,,kmih", trojbarevný
displej, statistický modul) dle položkové specifikace uvedené v příloze číslo 1 této
smlouvy.

2. Montáž informativních ukazatelů rychlosti na dva stávající betonové sloupy s VO a jeden
nový ocelový stožárek, který dodá a na daném místě instaluje zhotovitel.

ČLÁNEK ||.
Termín a místo plnění

1. Termín plnění díla je nejpozději do 30.9.2019.
2. Místem plnění je obec Kolová a její mistni část Háje.

ČLÁNEK Ill.
Cena dodávky

1. Celková cena předmětu díla činí :

cena bez DPH 21%
výše dph 21%
cena s DPH 21%

165 100,00KČ
34 671,00KČ

199 771,00KČ

2. výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla v
uvažovaném rozsahu. Případné vícenáklady budou fakturovány pouze na základě
písemné dohody obou smluvních stran a skutečně vzniklých nákladů.
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ČLÁNEK lV.
Platební podmínky, sankční ustanovení

1. Po splnění a předání předmětu díla bude zhotovitelem (na základě oběma smluvními
stranami podepsaného předávacího protokolu) vystavena faktura - daňový doklad na
částku stanovenou v ČI. Ill této smlouvy, jejíž splatnost bude 21 dni.

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury (splátky) má zhotovitel právo požadovat
úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dodávky stanoveném v článku [j. této
smlouvy, zaplatí za každý den prodlení pokutu 0,05 % z ceny nedodaného díla.

ČLÁNEK V.
Záruční a servisní podmínky

1. Dnem předáni začíná záruční lhůta v trvání 30 měsíců na celý předmět díla.
2. Závady je možné nahlásit telefonicky, faxem nebo e-mailem s uvedením popisu závady

a kontaktu na pověřenou osobu objednatele, se kterou je možné dohodnout termín
servisního zásahu. Kontaktní údaje na servisní středisko zhotovitele: SOVT-RADIO s.r.o.;
Budějovická 1320; 389 01 Vodňany;
e-mail : info@sovt-radio.cz.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobeném nesprávným používáním, mechanickým
poškozením, vandalismem a zásahy vyšší moci. Zhotovitel se však zavazuje opravit i tyto
závady.

ČLÁNEK VI.
Ostatní ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběína smluvnMi stranami.
2. Podepsáním předávacího protokolu přechází nebezpečí škody na dodávce na

objednatele. Vlastnické právo na dodávku přechází na objednatele až po úplném
uhrazení ceny dodávky.

3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel po
jednom výtisku.

5. Jednotlivá ustanovení této smlouvy mohou být měněna nebo rušena pouze formou
písemných a oboustranně podepsaných dodatků.

6. Zhotovitel prohlašuje, že dodávané ukazatele rychlosti jsou schváleny Ministerstvem
dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pro používání na místních komunikacích v
ČR a zavazuje se předat objednateli platné rozhodnutí o schválení instalovaných měřičů
výše zmíněným úřadem.

7. V případě jakéhokoliv zveřejnění této smlouvy (např. na profilu zadavatele nebo v
registru smluv) budou začerněny v ní uvedené osobní údaje a další citlivé informace
(např. bankovní spojeni, telefonní čísla, adresy ...) a dále i všechny ceny v položkovém
rozpočtu (výkazu výměr) s tím, že zveřejněna zůstane pouze celková cena díla.
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Ing. Václav Kolář Mgr. Jaku Jiskra
jednate|i$o ečnosti starosta obce
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. SR/056/19

Položková specifikace :

Jednotková Cena celkem Cena celkem
Položka Počet cena v KČ v KČ DPH 21% v KČ

bez DPH bez DPH v KČ s DPH

Ukazatel rychlosti GR33-C-ALU VC. držáku l
Ukazatel rychlosti GR33-CL VC. držáku 2
Maketa kamery 3
výložník instalační 3
Modul naptýení ukazatele z VO 2
Modul napájení ukazatele ze solárního panelu 1
Stožárek ocelový pozinkovaný vC. instalace l
Montáž a mont. materiál, doprava .... l

Celková cena kompletní realizace 165 100,00 34 671,00 199 771,00
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