Smlouva o dílo č. 192/P/2016
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění
1.

Smluvní strany

ltl.

Zhotovitel:

ZTS Jindřichův Hradec s.r.o.
Kostelní Radouň 11
378 42 Nová Včelnice
jednající: Jiří Kupka, jednatelem společnosti
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka č. 1818, datum zápisu 24. 8, 1992

1.2.

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
právní forma: příspěvková organizace

Nemankká 2133/10
370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka č. 173, datum zápisu 1.7.2002

2.

Účel smlouvy
„Oprava rypadlonakladače NEW HOLLAND B-115B“
Účelem této smlouvy je realizace zakázky dle poptávky zadavatele ze dne 15. 7. 2016
zadané podle směrnic JčK o zadávání veřejných zakázek v souladu se Zákonem
č. 137/2006 Sb., v platném znění.

3.

Vymezení a předmět plnění

3.1

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v opravě
rypadlonakladače NEW HOLLAND B-115B dle nabídky ze dne 18.7. 2016.

4.

Cena díla

4.1.

Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně na
základě nabídky zhotovitele ze dne 18. 7.2016 dle podmínek zákona o cenách celkovou
částkou:
Celkem za opravu bez DPH
227 800,00 Kč
DPH 21 %

47 838,00 Kč

Celkem za opravu včetně DPH

275 638,00 Kč
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Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od data obdržení (viz razítko podatelny) faktury
prodávajícím. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v
Občanském zákoníku.
Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

5.

Doba plnění

5.1

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat
v termínu: do 16. 9.2016.
Předání stroje do opravy: do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy

6.

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1.

Zhotovitel má povinnost vést o majetku dodaném objednatelem protokol po dobu
jeho uskladnění a opravy u zhotovitele, který za svěřený majetek odpovídá do doby
předání objednateli.

6.2.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že
zhotovitel neprovádí dílo dle povinnosti, vyplývajících z této smlouvy, je oprávněn
žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků, v ostatním platí ujednání bodu
9. o smluvních pokutách.

7.

Splnění závazku zhotovitele

7.1.

Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem vyzvat písemně objednatele k předání a
převzetí díla (pan J...................................................................................

7.2.

Předání a převzetí díla se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele.
Ze strany objednatele je nutné zabezpečit přebírajícího technika a obsluhu.

7.3.

Místo předání a převzetí - ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o., Jarošovská 840/11,
377 01 Jindřichův Hradec.
Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla,
se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

8.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

8.1.

Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení v souladu s technickou
specifikací. Pokud bude mít objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv další
požadavky, musí být tyto požadavky zhotovitelem odsouhlaseny a promítnuty do
zvýšení ceny dPa.

8.2.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za dílo v délce 12 měsíců ode dne
protokolárního převzetí díla.

8.3.

Záruka začíná od data uvedeného na předávacím protokolu.
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8.4.

9.

Zhotovitel sc zavazuje k zajištění záručních opra\ na základě řádné objednávky
objednatele.

Smluvní pokuty

9.1

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s opravou, poskytne objednateli slevu ve výši
1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

9.2

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je
proti pohledávce zhotovitele.

9.3

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

10.

Ostatní ujednání

10.1

Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným
oběma smluvními stranami.

10.2

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými
právními předpisy v platném znění.

10.3

Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele ze dne 15. 7. 2016 a
nabídka zhotovitele ze dne 18. 7. 2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží výtisk.
Každý z výtisku má platnost originálu.

10.5

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

Příloha: nabídka zhotovitele

V Českých Budějovicích dne:
objednatel:

2 & 07. 7016

V Jindřichově Hradci dne:

2

/ 2P yé

..... ......
........

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
ZTS Jindřichův Hradec s.r.o.
Kojltlni Ratianň li, 378 A I Nari Vřclaicr

Tel.; 38-} 340 900
IC: 472i 6646

Ffli: 3S4 340 931
DIČ: CZ472Jj>fi-jř
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ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o.

PRODEJ • SERVIS • PŮJČOVNA

Jarošovská 840/11
377 01 Jindřichův Hradec

STAVEBNÍCH STROJŮ
A MECHANIZACE

—
SÚS Jihočeského kraje
závod České Budéjovice
pan ...........

Cenová nabídka na opravu New Holland B-l 15

Na základč poptávky zasílám cenovou nabídku na přečepování zadního a předního pracovního zařízeni stroje New
Holland B-l 15B dle vybraných dílů z katalogových listu.
Jedná se o přečepování uchycení lopaty, opravu kozlíku, ramen a rychloupínače.
Cena náhradních dílů
Práce
Oprava otvorů
Ostatní vícenáklady
Celkem oprava

. ... ....... ..
. . . .. . . . . . .
... ....... ..
. . . .. ......
227 800,—Kč + DPH

Dokončení opravy stroje bude do 16. září 2016. Předpokladem je včasné přistavení stroje do ZTS J. Hradec.
S pozdravem

...................
vedoucí servisu a dílen
tel. ....... ...... ....

IČO: 472 166 46
DIČ: CZ472 166 46

Tel. (fax): 384 340 900
Mobil:
....... ...... ....

E-mail:.................. ......
WWW: www.zts-jh.cz

