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SMLOUVA O DÍLO
č.j. MBC/24040/21/ŽP/Vav

uzavřená podle § 2086 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

Článek I 
Smluvní strany

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná: 

&

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán: 
Kontaktní osoba:

E-mail:
zastoupen:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

INISOFT s.r.o.
Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec -  Staré město
........................................................
........ ........ .......
25417657
CZ25417657
..................
....................................
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16913

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 
00297755
.................................................................................
........ .......................................................................................................... .
........................................
................................ .... ...................
........ .......................................................................................................... . 
........................................ 
.........................................
...... ....................................

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek 
níže uvedených dílo dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo: Předmět dodávky (dále jen „Dílo") a objednatel se 
zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
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i i .  y
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 165.346,50 Kč včetně DPH 21 % 
a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 1805806583/0300 vedený u ČSOB a.s., na základě 
zhotovitelem vystavené faktury, bude uhrazena celková cena díla po potvrzení předávacích protokolů 
o instalaci podepsaných objednatelem a předání veškerého hardware na svozová vozidla, 
specifikovaném v příloze č .l smlouvy. Splatnost bude činit 30 dnů.

I I I .

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno následovně:
a. Dodávka systému AUTO-RFID a opticko-akustický systém upozornění (HW) do 30. 11. 2021.
b. Dodávka instalace HW na svozové vozidlo do 31.12.2021, nebo v pozdějším termínu, na 

základě písemného dodatku této smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

IV.
Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo 
zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
3. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní 

pokutě ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele, má objednatel právo namísto 

smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,3 % za každých započatých 7 dní prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se 
nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny mechanickým poškozením, neoprávněnou 
manipulací se zařízením nebo zásahem třetí strany.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, 

k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními 
stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zástupce kupujícího 
obdrží 2 výtisky a prodávající obdrží 1 výtisk.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které 
po podpisu této smlouvy provede objednatel.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 -  Předmět dodávky

V Bílovci, dne: 1  Q .  09. 2021

....

................................................... tarostka 
Město Bílovec

V Liberci 1 5 -09- 2021

....................................................... 
INISOFT s.r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy -  Předmět dodávky

Předmět dodávky

Předmětem dodávky je pořízení identifikačního systému nádob v rámci programu 11531 -  Operační 
program životního prostředí 2014-2020 na akci "Rozšíření sběru tříděných odpadů ve městě Bílovec" 
resp. hardwaru pro zavedení systému evidence odpadových nádob a automatické identifikace 
svážených nádob pomocí RFID čipů, určený k montáži na svozovou techniku (1 svozové vozidlo) a systém 
opticko-akustického upozornění pro obsluhu vozidla.
Dodaný HW disponuje komunikačním a datovým rozhraním, které umožní následnou integraci pro 
přenos dat o načtených nádobách do programu SKLAD Odpadů 8 a EVI 8.

Hardware

1. RFID anténu a čtečku s technologií (nízkofrekvenční- Low-frequency (LF) čtecí vzdálenost 
kontaktní až 5 cm) a (vysokofrekvenční- High-frequency (HF) čtecí vzdálenost lOcm až 20cm) 
pro svozová vozidla s krytím min. IP67 a umístěním na vyklápěcí- pro načítání RFID čipů v 
nádobách a kompatibilních s děleným vyklápěčem pro nádoby typu MGB/GMT - v počtu lks

2. Opticko-akustický systém upozornění - pro upozornění obsluhy svozového vozidla na nádoby, 
které byly načteny a mají být vysypány, a které nemají být vysypány (např. nádoba nepatří do 
prováděné svozové trasy, nemá uhrazen poplatek za svoz) - v počtu lks

Zboží Počet ks
Cena v Kč 

bez DPH za 
1 kus

Celkem v Kč 
bez DPH

Systém AUTO-RFID a opticko-akustický systém 
upozornění 1 98.250,- 98.250,-

Instalace HW na svozové vozidlo 1 38.400,- 38.400,-

Celková cena bez DPH______________________________ 136.650,- Kč bez DPH
DPH 21% 28.696,50 Kč
Celková cena s DPH 165.346,50 včetně DPH

Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu Inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího za předmět smlouvy.
Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy.

Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání 
zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby 
DPH.
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Montáž hardware na svozovou techniku a zaškolení
Součástí dodávky je i montáž hardware na svozovou techniku, proškolení obsluhy pro používání 
hardware a to v jednom místě určeným Objednatelem. Podmínky instalace HW na svozovou techniku 
specifikuje Zhotovitel před potvrzením termínu instalace a Objednatel se zavazuje je zajistit a splnit.

Záruční podmínky a servis
Záruční doba na veškeré hardwarové vybavení je 12 měsíců. Dodavatel se zavazuje poskytnout řádný i 
mimořádný servis.
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