
Číslo kupní smlouvy zhotovitele: S/SÚSJMK/2021/799

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70 93 25 81
DIČ: CZ70932581
zastoupen: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn:

a

Zhotovitel:

MTM Tech s.r.o.
Sídlo: Janovská 375, 109 00 Praha 10 IČO: 604 71 417
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 25943
zastoupen: Ing. Janem Votavou, jednatel

Předmět díla: demontáž stávajících, dodávka a montáž nových výstražných světel na
traktor CASE IH CVX 160. Specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

Termín plnění: Do 15. 10. 2021 dřívější plnění je možné.

Místo plnění: provozovna zhotovitele, středisko Veselice, Sloup v Moravském krasu

Cena díla: bez DPH 102 200,- Kč

21 % DPH 21 462,- Kč

s DPH 123 662,- Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
nutné k provedení a předání díla.

Způsob úhrady: Na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adresu

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou
i případné výhrady k plnění díla.

Právo z vadného plnění: dle občanského zákoníku

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Instalace výstražných světel do vozidel nemá vliv záruční podmínky dodávaných vozidel.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.



Číslo kupní smlouvy zhotovitele: S/SÚSJMK/2021/799

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609,
§2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění
v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá
nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této
smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová nabídka.

V Brně, dne 6. 10. 2021 V Praze, dne 4. 10. 2021

Ing. Jan Votava

jednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

MTM Tech s.r.o.


