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Smlouva

evidovaná pod č.j.: KRPP-156266-5/ČJ-2019-0300AO-VZ

číslo smlouvy zhotovitele: 47/2019

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie pIzeňského kraje
se sídlem Nádražní2, PSČ 306 28 Plzeň
IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojeni: čnb Plzeň
Číslo účtu : 8246881/0710
Zastoupená plk. Ing. Be. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství Plzeňského kraje pro
ekonomiku
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, východní předměstí
Plzeň 3, PSČ 306 28 Plzeň
Datová schránka: 5ixai69

jako ,,objednatel"

společnost:
sídlo:
zastoupená:
kontaktní osoba:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4

25680595
CZ25680595
Raiffeisenbank a.s.
50100115962/5500

v352awf

Zapsán v obchodním rejstříku (Živnostenském rejstříku), uvedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložka 60652
jako ,,zhotoviteľ'

uzavíraji tuto
SMLOUVU O SEŘÍZENĹ KALIBRACI A METROLOGICKÉM OVĚŘENÍ

MĚŘIČŮ RYCHLOSTI LASERCAM4
(dále jen ,,smlouva")
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Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je seřIzenI, kalibrace a metrologické ověření měřičů rychlosti LaserCam4 v počtu 9 ks pro
rok 2020 v rozsahu a periodách stanovených výrobcem.

Místo plnění a kontaktní osoby

1. Místem plněni je provozovna zhotovitele Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
2. Kontaktními osobami zhotovitele jsou:

3. Kontaktními osobami objednatele jsou:

Doba plněni
1. Předmět plněni bude realizován na základě dňčích objednávek v období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020.
2. Plněni předmětu této smlouvy bude stanoveno po dohodě se zástupcem objednavatele vedoucím

automobHního oddělení tel. na základě objednatelem vystavené písemné objednávky.
3. SeřIzenI, kalibraci a metrologické ověřeni v případech, kdy na ověřovaném rychloměru nebude zjištěna

žádná závada vyžadujÍcÍ provedení jeho opravy, se zhotovitel zavazuje provést nejpozději do patnácti
pracovních dnů ode dne převzetí příslušného rychloměru.

IV.
Kupní cena

1. Celková cena za služby spojené s plněním předmětu smlouvy byla v nabídce zhotovitele ze dne
22. 10. 2019 stanovena takto:

celková cena za rok 2020 bez DPH: 198 900,-- KČ
DPH 21% 41769,-- KČ

celková cena za rok 2020 včetně DPH: 240 669,-- KČ
slovy: dvěstěčtyřicettisícšesetsetšedesátdevětkorunčeských

2. Celková cena je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedeni
plnění předmětu smlouvy. V případě zjištěni závad budou opravy hrazeny zvlášť mimo cenu předmětu
plněni, za cenu v místě a čase obvyklou. Provedení oprav zjištěných závad je vždy podmíněno
telefonickým souhlasem kontaktní osoby objednatele, na základě, kterého bude objednatelem
následně vystavena písemná objednávka na opravu.

3. Případná úprava ceny uvedená v odst. itéto smlouvy (s výjimkou změny sazby DPH) nebude ze strany
objednatele akceptována a bude jej opravňovat k okamžitému ukončeni smluvního vztahu, a to bez
jakýchkoliv sankci ze strany zhotovitele.
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V.
Platební podmínky

1. Úhrada poskytovaných služeb bude objednatelem prováděna na základě dňčích faktur bezhotovostním
převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

2. Faktury budou vystaveny na ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň;
faktury bude doručeny v jednom vyhotoveni na stejnou adresu.

3. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
4. V případě pochybnosti bude zhotovitel povinen objednateli datum odesláni faktury prokazatelně

doložit.

5. Faktura musí kromě obecných náležitostI daňového dokladu obsahovat i číslo jednací této smlouvy.
6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitosti chybět,

nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu do
data splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou bezvadnou
fakturu. Splatnost opravené faktury bude rovněž 30 kalendářních dnů ode dne vystaveni.

7. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude objednatelem uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si

objednatel ověří způsobem umožňujÍcÍ dálkový přistup skutečnost, že zhotovitel není nespolehlivým
plátcem DPH a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze

základ daně a DPH převede přímo přIslušnému správci daně.

VI.
Povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k zajištěni předmětu plněni a má k této činnosti veškeré
potřebné certifikáty, oprávněni, požadovanou techniku, včetně personálnIho zajištěni.

2. Zhotovitel je povinen provést metrologické ověřeni a vyhotovit příslušný ověřovací list metrologického

ověření; tento list předá zástupci objednatele při předáni rychloměru.

3. Objednatel je povinen za poskytnuté služby řádně zaplatit cenu dohodnutou v této smlouvě.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za případné poškození rychloměrů, ke kterým dojde

zaviněním zhotovitele při plněnitéto smlouvy.
5. zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících

s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v souladu s přís|ušnýmj právními předpisy může zveřejnit

kompletní obsah této smlouvy, včetně identifikačních údajů dodavatele a informace o nabídkové ceně,

přičemž vyslovuje s výše uvedeným svůj souhlas.

VII.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Objednavatel je oprávněn účtovat zhotoviteli v případě prodlení s předáním kteréhokoliv jednotlivého
převzatého rychloměru (viz. ČI. Ill. odst. 3) smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny přIslušného

dÍ1čÍho plněniza každý den prodlení.

2. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli v případě prodlení s placením faktury úrok z prodlení ve výši
ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.
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3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu {úrok z prodlení) je 30 dnů od obdržení výzvy druhé smluvní straně
k zaplacení.

VIII.
Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 12 měsíců od data předáni objednateli.
2. Reklamace vad musí být objednatelem provedena písemně.
3. Místem reklamace je provozovna zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 20 dnů od doručení reklamace

objednatele.

lX.
Platnost a účinnost

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 340/2015 Sb., o
registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude
uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. Smlouvu je možné vypovědět na základě písemné výpovědi i bez udáni důvodu. výpověď' musí být
písemná a musí být doručena druhé straně. výpovědnídoba Činítři měsíce a počíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po doručenivýpovědi.

X.
Závěrečná ustanovení

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených, se smluvní vztah řidI přIslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Případné spory budou řešeny příslušným soudem nikoli rozhodcem.
3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků odsouhlasených

smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech (4 strany smlouvy a 1 strana přílohy), z nichž každý

má platnost originálu. jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
5. Nedílnou součástitéto smlouvy je příloha č. 1- Cenová kalkulace.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

V Plzni dne V Praze dne:
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Příloha č. 1 k č.j. KRPP-156266-5/ČJ-2019-0300AO-VZ

Cenová nabídka roku 2020

Seňzeni, kalibrace a Seřizeni, kalibrace a Seňzeni, kalibrace a Seřízeni, kalibrace a
Počet metrologické ověřeni metrologické ověření metrologické ověřeni metrologické ověřeni
kusů za 1 ks bez DPH za 1 ks s DPH celkem bez DPH celkem s DPH

Laserový měřič rychlosti LaserCam4 . 9

Celková cena za 9 ks bez DPH

DPH 21%

Celková cena za rok 2020 s DPH

Poznámka: cena uvedená v tabulce zahrnuje veškeré náklady a je cenou konečnou.

Datum: Podpis:


