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Dopravní podnik měst

[C05 47311975
DIC: CZ47311975

LiberceaJab|once n.N.,a.s.

Mvšuhøvøs 481

71 Lihﬂnzøııı

ıcz47311Q75

Smlouva O
Číslo Smlouvy objednatele:
č.

dílo

DPMLJ ev.

j.1836/2021

č.

20612110

Smluvní strany
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec Ill.
OR - Krajský soud Usti nad Labem, oddíl B, vložka 372

Objednatelz
Sídlo:

Registrace:
telefon:

IČO:

Bankovní spojení:

47311975

fax:

CZ47311975

DIČ;

Zástupce objednatele ve věcech -.smluvníchz

Michal Zděnek, M.A.
představenstva
lng.

- předseda

lng. Václav Sosna - místopředseda
představenstva

Zástupce objednatele ve věcech - technických:
3
Zhotovitel:
Sídlo:

VETEZA,

Registrace:
telefon:

ICO:

Bankovní Spojení:

s.r.o.

Bosenská 638/23, 460 01, Liberec XI - Růžodol 1
OR - Krajský soud Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 13615

25033671

Statutární Zástupce: Jaroslav

e-nˇwail:

CZ25033671

DIC:

Večeř jednatel

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu:

či. 1
1.1

Opravy a údržba Zařízení souboru
pracoviště, pohotovostní služba
objednatele.

1.2

Roční prohlídky okruhů

MaR

ﬂiıﬂ

systému Sauter včetně dispećerského
havarijních stavů do 8 hodin po výzvě

- Zahájení oprav

MaR vztahujících
ČI. 2

2.1

Předmèı

se kjednotlívým podústřednám Sauter.

Místo plnění

Místem plnění jsou objekty Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,

as

Mrštíkova.
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Dopravni podnik měst

47311975
CZ47311975

'C05

Liberce a Jablonce n.N., a. S.
ııı. ıcz 47311975

Mrštiknvaa 461 71 Lšhﬂzø

DIC:

ČI. 3

Čas plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Činnosti uvedené
pod bodem 1.1 budou prováděny na výzvu objednatele, roční prohlídky MaR pod
bodem 1.2 budou prováděny postupně v termínu od 2. 1. 2022 do 30. 4. 2022.

ČI.

Cena

4 Cena plnění

bude

dle bodu 1.1 této smlouvy se stanovuje dohodou na 5.600,-Kč měsíčně. Dále
k této ceně účtován dodaný materiál a to po předchozím schválení zástupce

Cena

dle

objednatele.

bodu

1.2 této

smlouvy se stanovuje dohodou na:

RSZ Sauter, (7 ks)
3.300,-Kč za jednu podústřednu RSE Sauter, (3 ks)
2.050,-Kč za jednu podústřednu RSK Sauter, (12 ks)
K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platných předpisů.
8.100,-Kč za jednu podústřednu

ČI.

5 Fakturace

Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne doručení objednateli, platby budou
prováděny bezhotovostním stykem. Faktura bude odeslána doporučeně na adresu
sídla objednatele.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za opoždëné zaplacení faktury částku ve
0,05% Z dlužné částky za každý den prodlení.

výši

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí smluvní pokutu 1% ze sjednané ceny konkrétní
opravy, za každý den prodlení oproti smluvně dohodnutemu termínu dokončení opravy.

Dohodnuté sankční podmínky nemají vliv na případný nárok na uplatnění reklamačního
práva objednatele při vyskytnutí se vady díla.
ČI.

6 Platnost smlouvy

dnem podpisu oběma smluvními
Platnost této smlouvy může skončit:
Platnost smlouvy počíná

a)
b)
c)

stranami.

písemnou dohodou obou stran;
změnou ceny, která nebude akceptovatelná objednatelem dle odst. 4.1 nebo 4.2
okamžitou výpovědí jedné Ze smluvních stran, pokud dojde k podstatnému
porušení smluvních podmínek druhou stranou. Termín skončení platnosti smlouvy
je v tomto případě následující pracovní den po dni doručení druhé straně.

Za podstatné porušení smluvních podmínek se pokládá Zejména nedodržení odstavce
1.1 a odstavce 5.1 této smlouvy po písemném upozornění a marně uplynulé lhůtě

dalších 30 dnů.
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tel:

Dopravní podnik měst

6.4

47311975
CZ47311975

'ČOI

Liberce a Jablonce n.N., a. S.
Mvšııkøvﬂs 481 71 Lıhzvøn ııı. IC; 473ı1975

DIČ:

Při ukončení platnosti smlouvy shora uvedenými Způsoby musí Smluvní strany vyrovnat
všechny vzájemné oprávněné pohledávky.

čı. 7

Ostatní ujednání

7.1

Veškeré Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto
smlouvou, se řídí Obcanským zákoníkem a platnými obecnými právními předpisy.

7.3

Tato Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jeden
exemplář.

7.4

Obě

Za

Smluvní strany se závazují neprodleně se vzájemně informovat O všech změnách
údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.

objednatele:

V Liberci, dne
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