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Smlouva o dílo
Dodávka včetně výměny akumulátorů v řídících jednotkách pro VIS - Kopřivnice

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Název:
se sídlem:
jejímž jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bank.spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro doručení:
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Obchodní firma:
se sídlem
jejímž jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Zapsána:
Bank.spojení:
Číslo účtu:
Bank.spojení:
Číslo účtu:
Bank.spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro doručení:
(dále jen zhotovitel)

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný, starosta
00298077
CZ00298077
ČS, a.s., pobočka Kopřivnice
1767241349/0800
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21

COLSYS s.r.o.
Buštěhradská 109, Kladno 272 03
Ing. Pavel Hlavinka
14799634
CZ14799634
Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze. odd.
C, vložka 902
Československá obchodní banka, a.s.
117573603/0300
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
0200240009/2700
Česká spořitelna a.s.
7401712/0800
Buštěhradská 109, Kladno 272 03

se dohodly, že na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku uzavírají tuto
Smlouvu o dílo.
Čl.I Předmět plnění
1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele dodat objednateli 296 ks nových akumulátorů
12V/7Ah koncových prvků varovného informačního systému (dále jen „VIS“), dle bližší specifikace v čl.
II. této smlouvy, provést jejich montáž a výměnu, tzn. demontáž stávajících 296 ks akumulátorů a
montáž všech nových akumulátorů a jejich uvedení do provozu, včetně provedení kalibrace, provedení
zkoušky funkčnosti a kontroly provozuschopnosti (dále jen „dílo“).

1/6

COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika
telefon: +420 312 278 111, e-mail: kladno@colsys.cz
IČ: 14799634, DIČ: CZ14799634, OR: Městský soud v Praze, odd C., vl. 902
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.účtu: 0200240009/2700

www.colsys.cz

2)

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy (obstarat vše, co je k montáži
akumulátorů potřeba). Součástí plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však
nezbytné k řádné montáži akumulátorů, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel
měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje
sjednanou cenu.

3)

Zhotovitel současně s předávaným dílem předá objednateli u předávacího řízení veškeré doklady, které
se k dílu vztahují.

4)

Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci demontovaných akumulátorů. Náklady na
ekologickou likvidaci jsou zahrnuty v ceně dle čl. II. této smlouvy. Případný výtěžek z ekologické
likvidace stávajících akumulátorů byl zohledněn ve výši ceny.

5) Vlastnictví k dílu nabývá objednatel okamžikem jeho převzetí potvrzeného zápisem o předání a převzetí
díla podepsaným oběma smluvními stranami.
6) Zhotovitel se zavazuje odstraňovat záruční poruchy a závady vzniklé při provozu akumulátorů na
základě jejich nahlášení objednatelem. Hlášení oprav se provádí dle Čl. VI.
7) Zhotovitel je povinen provést po každé záruční opravě písemné hlášení (zakázkový list) pověřenému
zaměstnanci objednatele.
Čl. II Rozsah dodávky a výměny akumulátorů systému VIS - Kopřivnice

VIS Kopřivnice - výměna akumulátorů
Název položky

MJ

Množství

CELKEM
bez DPH:
260 104,00
Cena / MJ Cena / položku DPH

VIS Kopřivnice - výměna akumulátorů

Dodávka
Práce

145 040,00 Kč

CELKEM bez DPH

260 104,00 Kč

115 064,00 Kč

Rozpis položek
Název položky

MJ

Množství

Cena / MJ

Cena / položku

DPH

Dodávka
akumulátory 12V/7Ah

ks

296

490,00

145 040,00

21%

ks

296

19,00

5 624,00

21%

Práce
ekologická likvidace stávajících akumulátorů
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výměna stávajících akumulátorů za nové
doprava

ks
km

296
800

340,00
11,00

100 640,00
8 800,00

Datum: 20.8.2019
TenderMan © K3 2003

Cena dle tohoto článku je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady zhotovitele související
s provedením díla, včetně dopravy do místa plnění, demontáže stávajících akumulátorů a montáže nových
akumulátorů, jejich kalibrace a otestování, jakož i náklady spojené s ekologickou likvidací stávajících akumulátorů
včetně jejich odvozu apod.
Čl. III Lhůty plnění
1) Zhotovitel provede, tj. dokončí a předá objednateli kompletní dílo, tj. včetně provedení zkoušky funkčnosti a
kontroly provozuschopnosti do 30. 11. 2019.
2) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a
nedodělků v místě provedení díla, kterým je území město Kopřivnice. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel
i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla.
3) Zápis o předání a převzetí bude obsahovat:
označení díla,
označení objednatele a zhotovitele,
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo,
datum zahájení a dokončení prací na díle,
soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
datum a místo sepsání zápisu,
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
seznam předaných dokladů
4) Zhotovitel je povinen:
a. nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení záruční závady akumulátorů na dispečink
zhotovitele dostavit se v pracovních dnech k odstranění závad díla a začít práci na opravě.
Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
b. v případě nutnosti výměny techniky zajistit uvedení systému do nouzového provozu na dobu
nezbytně nutnou, což je povinen nahlásit objednateli;
Čl. IV Ceny
1) Ceny za dílo poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy, jsou sjednány v souladu se zákonem 526/1990 Sb.,
o cenách. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno dle příslušných právních předpisů platných v
době vystavení faktury.
Opravy v záruční době jsou zdarma, kde záruční oprava se nevztahuje na poruchy zařízení způsobené
neodbornou manipulací, nedbalostí obsluhy, zásahem třetí osoby, mechanickým poškozením a vyšší mocí.
Záruční doba je dle této smlouvy 24 měsíců na kompletní dodávku - dílo dle této smlouvy.
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Čl. V Platební podmínky
1) Cena díla je splatná po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude hrazena na základě daňového
dokladu vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2) Splatnost daňového dokladů je 30 dnů od doručení objednateli. Tato povinnost je splněna odepsáním
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Čl. VI Další ujednání
Zhotovitel se zavazuje:
1) zajišťovat službu servisním dispečinkem na adrese Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, 272 03,
Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:
Tel.:

+420 312 278 227 v pracovní době pracovní dny 7,00-15,30 hod.

Mobil: +420 603 847 056 v ostatní mimopracovní dobu a svátky, víkendy.
E-mail: servis@colsys.cz
Součástí vyrozumění o záruční závadě je i sdělení telefonního čísla a jména zástupce objednatele, u kterého se
servisní technik může telefonicky informovat o projevech poruchy, způsobu předání dokumentace a případných
dalších postupech nutných k odstranění záruční poruchy. V případě telefonického hlášení objednatel vždy potvrdí
požadavek elektronicky na e-mail do 1 dne;
Objednatel se zavazuje:
1) že provede měsíční zkoušku ústředny a doplňujících zařízení a to prostřednictvím osoby pověřené údržbou
tohoto zařízení, provedení zkoušky zaznamená do provozní knihy zařízení;
Oprávněné osoby objednatele pro zadávání servisních požadavků:
a) Dušan Bartošák
telefon:+420 732 357 073, e mail: dusan.bartosak@koprivnice.cz
Čl. VII Záruční doba
Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 24 měsíců, tj. na provedené práce a dodávku akumulátorů.
Dílo je v záruce tak, jak je uvedeno v bodě IV. 1) této smlouvy.
Čl. VIII Smluvní pokuta
1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, má
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.
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2) Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady díla ve lhůtě stanovené čl. III. odst. 4 písm. a. této Smlouvy,
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH za každou vadu za každý den
prodlení s odstraněním vady.
3) Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s placením daňového dokladu dle čl. V., této smlouvy zaplatí
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den prodlení.
4) Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice
dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek
nezanikne. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn
požadovat vedle smluvní pokuty, a v plném rozsahu.
Čl. IX Závěrečná ustanovení
1) Případné spory z této smlouvy se řídí právním řádem ČR a je stanovena příslušnost českých soudů.
2) Účastníci Smlouvy prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy se seznámili, jejímu obsahu porozuměli a že
tato Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, prosté jakéhokoli nátlaku či omylu a není uzavírána v
tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
3) Objednatel prohlašuje, že s předanými osobními údaji bude zacházeno v souladu s NAŘÍZENÍM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č.1: Cenová kalkulace na dodávku a výměnu akumulátorů
5) Všechny změny a doplňky této smlouvy se provádějí formou písemných dodatků.
6) Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopisu po
podpisu Smlouvy.
7) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
V Kopřivnice dne ________________

________________________
Ing. Miroslav Kopečný
starosta
Město Kopřivnice

_____________________
Ing. Pavel Hlavinka
ředitel společnosti
Colsys s.r.o.
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Příloha číslo 1 Smlouvy:
Cenová kalkulace na dodávku a výměnu akumulátorů
VIS Kopřivnice - výměna akumulátorů
Název položky

MJ

Množství

CELKEM bez
DPH:
Cena / MJ

260 104,00
Cena / položku
DPH

VIS Kopřivnice - výměna
akumulátorů
Dodávka
Práce

145 040,00 Kč

CELKEM bez DPH

260 104,00 Kč

115 064,00 Kč

Rozpis položek
Název položky

MJ

Množství

Cena / MJ

Cena / položku

DPH

Dodávka
akumulátory 12V/7Ah

ks

296

490,00

145 040,00

21%

ks
ks
km

296
296
800

19,00
340,00
11,00

5 624,00
100 640,00
8 800,00

21%
21%
21%

Práce
ekologická likvidace stávajících akumulátorů
výměna stávajících akumulátorů za nové
doprava

Datum: 20.8.2019
TenderMan © K3 2003

Cena mimozáručních a pozáručních oprav je stanovena na základě servisní smlouvy č.SE1900007 včetně hodinových
sazeb, ceny použitého materiálu a dopravného.
Uvedené ceny jsou bez DPH
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