
Dodatek č. 12 

smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku 
uzavřené dne 12. 5. 1997 

1. Město Rakovník 
IČ: 00244309 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 
zast. starostou 
IČ:00244309 

Bankovní spojení: 

jako objednatel na straně jedné (dáiejen „objednatel") 

2 . J T S C Z s . r .o . 
IČ: 29026806, DIČ: 
se sídlem Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Brandýs nad Labem 
zast. jednatelem 
zapsaná o obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160993 
Bankovní spojení: 

jako zhotovitel na straně druhé (dáiejen „zhotovitel") 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 1997 smlouvu na provádění servisu světelné signalizace 
v Rakovníku ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 11. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 12 dle ust. § 2586 o a násl. občanského zákoníku, který je koncipován jako úplné znění 
smlouvy a plně nahrazuje dosavadní znění smlouvy na provádění servisu světelné signalizace 
v Rakovníku ze dne 12. 5. 1997 ve znění pozdějších dodatků. 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem plnění je zajištění servisu světelného signalizačního zařízení (dáie jen „SSZ") 
v Rakovníku: 
1. křižovatka ulic Malcova x Sixtovo náměstí x Havlíčkova x Kokrdovská 

2. křižovatka ulic Čs. Legií x Trojanova x Na Sekyře 
3. křižovatka ulic Nádražní x Na Sekyře x Tyršova 

II. Rozsah předmětu plnění a platební podmínky 

Zhotovitel se zavazuje provádět: 
1. Kontrolní činnost: 

a) pravidelná technická prohlídka řadičů tří SSZ (1,2,3) jednou ročně za cenu 14.797,- Kč 
bez DPH 

b) pravidelná technická revize řadičů tří SSZ (1,2,3) jednou za dva roky za cenu 26.632,- Kč 
bez DPH 

2. Opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednatele a odstranění závad uvedených 
v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby 
materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 



399.- Kč bez DPH za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 612,- Kč bez DPH za 
odpracovanou hodinu 

3. Technické posouzení a poradenskou činnost při řešení generálních oprav a výstavbě nových 
SSZ ve spolupráci s objednatelem. Cena bude určena dohodou na základě vystavené cenové 
nabídky. 

III. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět roční prohlídku řadičů tří SSZ (1-3) a pravidelnou dvouletou 
revizí řadičů tří SSZ (1-3) v květnu příslušného roku. První revize byla provedena v 5/1997. 

2. Opravy zařízení budou zahájeny do jednoho pracovního dne od nahlášení závady pověřeným 
pracovníkem objednatele na telefonní číslo xxx. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit práce do 8 hodin za příplatek 25% ze sjednaných cen a v době o svátcích, sobotách a 
nedělích bude zhotovitelem účtován příplatek 50% ze sjednaných cen. 

3. Telefonní stanice v době nepřítomnosti zhotovitele bude vybavena záznamovým zařízením. 
4. O kontrolní činnosti bude zhotovitel vést písemnou evidenci a vydá objednateli kontrolní 

protokol v souladu s návodem výrobce jednotlivých SSZ. 
5. Součástí ceny za kontrolní činnost uvedenou v čl. II., odst. 1, písm a) a b) této smlouvy jsou 

opravy zjištěných závad v rozsahu do jedné hodiny práce a drobný materiál v celkové hodnotě 
do 500,- Kč u jednoho SSZ. Nad rámec těchto oprav je zhotovitel oprávněn účtovat dle 
sjednaných cen uvedených v čí. II., odst. 2 této smlouvy. 

6. Fakturace bude prováděna vždy po skončení měsíce, nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího a splatnost faktury se stanovuje na 21 dní od jejího doručení objednateli. 

IV. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi, kterou je oprávněna podat i 
bez udání důvodu kterýkoli smluvní strana. 

2. Sjednává se výpovědní doba šest měsíců, která začne plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní strany. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ nepřevzetí příp. nevyzvednutí 
doručovaných písemností se za den doručení považuje třetí den po jejich odesláni. 

V. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje zajistit na vlastní náklady provádění běžné údržby a pravidelných 
•elektrorevizí zařízení dle ČSN 331500 a dále se zavazuje, že zajistí bezúplatně plošinu při 
opravách venkovní výstroje. 

2. Práce řádně provedené zhotovitelem budou objednatelem potvrzovány neprodleně po jejich 
skončení na příslušném předávacím protokolu. 

VL Valorizační doložka 

Zhotovitel je oprávněn každoročně, vždy k datu 1. února příslušného kalendářního roku upravit 
ceny sjednané v čl. II této smlouvy v souladu srůstem míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen, a to vždy o výši míry inflace za uplynulý rok oficiálně 
vyhlášené Českým statistickým úřadem. Oznámení o provedené valorizaci sjednaných cen je 
zhotovitel povinen oznámit písemně objednateli nejpozději do 28. 2. příslušného roku, j inak nárok 
na provedení valorizace sjednaných cen v příslušném roce zaniká. 

VIL Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem 1. 3. 2015. 



2. Tuto smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to na základě písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po jejím podpisu dva stejnopisy. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 18. 2. 2015, usnesením Č162/15. 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že si 
smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

V Rakovníku dne.4.3.2015 V Brandvse n/Labem dne. 2.2.2015 

starosta jednatel 
JTS CZ s. r. o. 


