SMLOUVA O DÍLO číslo 1/2011/SK
uzavřená dle § 536 a následně obchod. zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů mezi dále uvedenými stranami:

Smluvní strany

1.

Zhotovitel
František KŘIVÁK - TEROSAT
sídlo:
ul. Hluboká 631, 687 25 Hluk
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
tel. / fax / záz.

2.

Objednatel
Obec ZAVAR
sídlo:
Viktorínova 14, Zavar PSČ 919 26, Slovenská republika
zastoupený:
p. Rudolf Baroš, starosta obce
IČ:
DIČ :
bankovní spojení:
telefon:

3.

Předmět smlouvy
Zhotovitel provede „Digitální bezdrátový rozhlas v obci Zavar sídliště Poronda“,
dle rozpočtu vypracovaného a dodaného zhotovitelem firmou František Křivák – TEROSAT,
odsouhlaseného a schváleného objednatelem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

4.

Cena
Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu zákona 526/90 Sb. a je uvedena
v rozpočtu “Digitální bezdrátový rozhlas SARAH v obci Zavar” a činí:
Celková cena díla bez DPH
5 433,50 EUR
DPH 20 %
1 086,70 EUR
Celková cena díla vč. DPH
6 520,20 EUR
Tento rozpočet je nedílnou součástí smlouvy.

5.

Termín plnění
Termín dokončení díla: 30. 9. 2011.
Po provedení závěrečných poslechových zkoušek bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.

6.

Fakturace
Faktura ( daňový doklad ) musí obsahovat náležitosti v hospodářském styku obvyklé dle zákona
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněný před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost (ve vrácené faktuře ji musí vyznačit). Zhotovitel je
povinný fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

7.

Platební podmínky

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zálohu na materiál v částce 2 000,- EUR, doplatek ceny díla
bude uhrazen převodním příkazem na základě zaslané faktury po dokončení díla.
Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení.
Vystavením faktury vzniká daňová povinnost.
Zařízení proplacené fakturou se stává majetkem objednatele.
Dílo nezaplacené po termínu splatnosti je majetkem zhotovitele a objednatel nemá právo dílo užívat.

8.

Smluvní pokuty

8.1

Jestliže zhotovitel bude v prodlení se splněním této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% ze zbývající ceny díla za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% ze zbývající dlužné částky za každý započatý den.

8.2

9.

Výpověď smlouvy a odstoupení
Poruší-li některá ze smluvních stran závažným způsobem své povinnosti vyplývající z této Smlouvy
o dílo, v tomto případě má druhá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Tří měsíční výpovědní
lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce ve kterém byla písemná výpověď doručena.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

10.

Kontrola
Plnění smlouvy bude objednatel průběžně kontrolovat. Zhotovitel i objednatel se v průběhu plnění
předmětu této smlouvy zavazují vzájemně informovat o všech skutečnostech důležitých pro její úspěšné
plnění a to zejména o všech překážkách a provádět opatření k jejich odstranění. Pokud změny budou
mít vliv na cenu díla, budou písemně a oboustranně potvrzeny.

11.

Odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje případnou vadu odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě odpovídající charakteru
a rozsahu případných vad. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen
uplatnit neodkladně po zjištění vady písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za poškození
zařízení v průběhu užívání v době záruky, které bylo způsobeno živelní pohromou, bleskem, třetí osobou
úmyslně, z nedbalosti, nebo objednatelem ( obsluhou ) nesprávnou či neodbornou manipulací, případně
neodborným zásahem do zařízení.

12.

Vztahy a povinnosti
Vztahy a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/91
Sb. ( Obchodní zákoník ) a s ním souvisejícími předpisy ČR.

13.

Způsob plnění předmětu této smlouvy

13.1 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické
normy, pokyny bezpečnosti práce, pokyny objednatele a veškerá ustanovení této smlouvy.
13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem.

14.

Záruční doby, záruční a pozáruční servis

14.1 Záruční doba na zařízení bezdrátového rozhlasu je 24 měsíců. Cestovní náhrady budou v záruční době
účtovány.
14.2 Pozáruční servis: dodavatel garantuje pozáruční servis v délce minimálně 15 let.

15.

Způsob odběru a předání díla

15.1 Objednatel není povinen převzít dílo ve stanoveném termínu, pokud zjistil při přejímce vadu díla.
Zjištěnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě, která bude sjednána.
15.2 Po závěrečné poslechové zkoušce a provedené kontrole, bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
15.3 Dle zákona o obalech č. 477/2001 fa František KŘIVÁK - TEROSAT prohlašuje, že je registrován u
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. pod reg. číslem F00025670.

16.

Místo plnění
Sídlo objednatele.

17.

Zaškolení a technická pomoc
Zhotovitel poskytne zaškolení obsluhy při instalaci díla.

18.

Závěrečná ustanovení

18.1 Tato smlouva je zpracována ve dvou identických vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu
Rozděleny budou: 1x Obec Zavar a 1x firma František KŘIVÁK - TEROSAT.
18.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
18.3 Účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli po vzájemném projednání, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Zavaru dne 30. 08. 2011

........................................................................
František Křivák
fa František KŘIVÁK - TEROSAT

........................................................... ...............
Rudolf Baroš
starosta obce Zavar

