
 

Smlouva o dílo 5718 0515 03 

ze dne: úterý, 15. května 2018 

podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. - Občanský z 

Objednatel: Zhotovitel: 

Správa a údržba silnic Slovácká, s.r.o. 

Jarošo Pivovarská 514 

686 01 Uherské Hradiště 

AutoDQOR Vazová 

2452 688 01 Uherský 

Brod 

Telefon: +420 736 780 534 

E-mail: jahoda@sus.uhxz 

Tet./fax: 773 66 33 81 e-

mail: klon@autodoor.cz 

internet: www.autodoor.cz 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele renovovat stávající posuvnou bránu, nainstalovat 
pohony na stávající 2-křídlá vrata 

Při jednání se zhotovitelem je oprávněn dílo převzít a zastupovat objednatele: 

• ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Buchtík 

• ve věcech stavby: Ing. Rostislav Buchtík 

a 
Při jednání s objednatelem je oprávněn dílo předat a zastupovat zhotovitele: 

• ve věcech smluvních: Ing. Michal Kašny, majitel firmy, tel: 777 8133 81,  

• ve věcech stavby a montáže: Vlastimil Klon, projektový manažer, tel: 773 66 33 81, (dále jen zhotovitel) 

I. Předmět díla 

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení cenu dle článku IV. této smlouvy. 
Předmětem díla dodávka těchto specifikovaných částí vč. dopravy na stavbu a montáž na předem připravenou 
stavební a elektro-připravenost objednatele: 
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Renovace posuvné volně nesené brány: 

p.č. 
 

m.j. 

1 Pohon pro posuvnou bránu BK - sada 1 ks 

2 Fotobuňky do lOm 1 pár 

3 Přijímač dálkového ovládání 1 ks 
4 Dálkový ovladač 433MHz 1 ks 

5 Demontáž bránového křídla, odpojení elektro 
- demontáž ložiskových podvozků brány 
- naložení na vozík 

1 ks 

6 Převoz do fy AutoDOOR 5 km 

7 Dílenské zámečnické práce 
- odřezání nosného "C" profilu 
- vyrovnání a našroubování nového "C" profilu * 

1 ks 

8 Převezení zpět na místo provozu brány 5 km 

9 Zpětné osazení nových ložiskových podvozků, najetí brány, seřízení 1 ks 

10 Ocelový hřeben 6 m 

11 
Nosný "C" profil 8m - ložiskové podvozky 8-kolé SPEED-M 1 ks 

2 ks 

t - dojezdové kolečko RUN-M 1 ks 
 - krytky profilu 1 ks 

Automatizace stávajících 2-křídlých vrat: 

p.č. Popis m.j. 

1 Sada pohonů pro průmyslovou 2-křídlou bránu 1 sada 
 - motor 230V s konc.spínačem pro otevřeno 2 ks 
 

- krabice s trafem pro řídící jednotky 1 ks 
 - řídící jednotka s možností částečného otevření ZA3N 1 ks 
 - přijímač dálkového ovládání Hormann 868MHz BiSecur 1 ks 

2 Nástěnné 2-tlačítko pro ovládání zevnitř 1 ks 
3 Dálkový ovladač Hormann 868MHz BiSecur 1xHS1BS, 2xHS4BS 3 ks 
4 Bezpečnostní fotobuňky 2 ks 

5 Konzoly pro fotobuňky 2 ks 

6 Kotvící prky - plotna - uchycení na křídla vrat 1 ks 

7 Montáž nových pohonů 1 ks 
8 Zapojení elektro - FTB - 2-tlačítko - přijímač 1 ks 

9 Doprava - čas techniků strávený na cestě 6 km 

Stávební přípravy otvoru a elektrorozvody zajišťuje objednatel dle výkresové dokumentace. 
Součástí dodávky je příloha této SoD s podrobnějšími rozměry, která je zároveň dokumentací stavební a elektro 
připravenosti. Samostatné přílohy předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10-ti pracovních dnů od podpisu 
této smlouvy. 
Rozměry výrobků uvedené v tabulce jsou orientační. Budou upřesněny ve výkresové dokumentaci (doplněné 
přílohy k této smlouvě) dle detailního zaměření. 
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II. Termín plnění 
Dokončení předmětu smlouvy je možné: do 3 týdnů od podpisu smlouvy. Montáž a realizace v místě plnění 
proběhne po dokončení stavebních a terénních prací prováděných objednatelem. Termín montáže dle dohody 
obou stran. 

III. Místo plnění 
Objekt firmy v Uherském Brodě, ulice Prakšická 929 

IV. Cena díla 
Cena předmětu díla dle bodu I. této SoD je stanovena dohodou ve výši: 

Celková cena za dílo: 84 762,- Kč bez DPH 

Cena prací je kalkulována v běžný pracovní den (Po-Pá) a pracovní dobu (8-16 hod). Montážní práce o víkendu, 
práce přesčas a ve svátek je možné dohodnout za příplatek, kdy navýšení ceny bude upraveno dodatkem ktéto 
smlouvě. 

V. Fakturace a platby, výhrada vlastnictví 
a) Dohodnutá cena bude uhrazena následovně: 
- Zálohová platba ve výši 50% z celkové ceny díla bez DPH 
- Doplatek po předání díla, se splatností do 14-ti dnů po předání Díla 

b) Faktura vystavená musí splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu. Daňové doklady a fakturace 

budou zasílány výhradně elektronicky na jahoda@sus.uh.cz 

c) Dodané zboží je do úplného zaplacení majetkem zhotovitele, a to i ve vztahu vůči třetí osobě. 

d) Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele bude v prodlení se zhotovením díla, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení 
e) Pokud objednatel bez zavinění zhotovitele bude v prodlení se zaplacením faktur po době splatnosti, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

VI. Předání a převzetí stavby 
a) Stavební a elektro připravenost provádí objednatel dle podkladů zhotovitele, které tvoří nedílnou přílohu 
č.1,2 této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen na svůj náklad provést kompletní přípravu dle těchto podkladů a 
to tak, aby v dohodnutý den převzetí staveniště bylo možno bez přerušení provést práce na díle. 
b) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den uvedený včl.ll. Předání a převzetí staveniště bude 
doloženo zápisem v montážním listu nebo předávacím protokolu. 
c) V případě prodlení objednatele s předáním staveniště o více než 2 dny, zavazuje se objednatel poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost k sjednání nového termínu zhotovení díla, který bude sjednán v dodatku této 
smlouvy. 
d) Zhotovitel není v prodlení, pokud je toto zapříčiněno nesoučinností objednatele nebo prokazatelnými 
nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť v případě svářečských prací apod.) 

VII. Připravenost stavby, staveniště, montáž 
a) Zhotovitel bude při provádění prací dodržovat bezpečnostní a požární předpisy dle vyhlášek č. 324/90 Sb., č. 
48/76 Sb., č. 110/75 Sb., č. 21/96 Sb. a zákonů ČNR 133/85 Sb. a 91/95 Sb. 
b) Objednatel seznámí zhotovitele se staveništěm, rozvody elektro, plynu, vody, a jiných sítí, s přístupy na 
stavbu a riziky BoZP nejpozději při předání staveniště. 
c) Montáž bude zahájena až po kompletním dokončení stavební a elektro připravenosti s protokolárním 
převzetí staveniště zhotovitelem. Při montáži bude v jejím místě úplně blokován provoz po dobu 2x12-ti hodin. 
d) Při nepředání staveniště objednatelem v závazně dohodnutý termín stanovuje termín náhradní montáže 
zhotovitel. Pokud sjednaný nový termín zhotovení díla bude později než původní o více než 5 dnů, je zhotovitel 
oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši ceny zboží a materiálu a následná montáž proběhne po uhrazení 

této zálohové faktury. V případě marného příjezdu zhotovitele v dohodnutém termínu na nepřipravené 
staveniště, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli vícenáklady s tím spojené. 
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Vlil. Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, bez vad a nedodělků. 

Ke dni předání díla zhotovitel předá objednateli: 
návod k obsluze a údržbě vč. zaškolení obsluhy dodaného zařízení 
předávací protokol díla vč. příloh 

IX. Záruka 
a) Zhotovitel poskytuje standardní záruku za dílo: 24 měsíců. V případě pravidelných servisních kontrol a 
seřízení autorizovaným technikem fy AutoDOOR lze záruku prodloužit až na 36 měsíců na vybrané části zařízení. 
Záruční i pozáruční servis zajištěn fy AutoDOOR. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla. Pří uplatnění 
záruční opravy je nutno předložit předávací protokol. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé provozním 
opotřebením výrobku a na poruchy vzniklé živelnými katastrofami a neodbornou manipulací. Úmyslné porušení 
plombování zařízení nebo firemních etiket může mít za následek zánik záruční odpovědnosti zhotovitele za 
případné vady díla způsobené tímto jednáním a neodborným zásahem. 

b) Servisní práce nespadající do záručních oprav hrazené vždy zákazníkem 
- Výměna: žárovka, přístrojová pojistka, bateriové a světelné zdroje 
- Vyblokované: zámek, přívod el. proudu, jistič, nouzové odblokování motoru 
- Další naladění koncových poloh motoru 
- Změna programu a funkcí řídící jednotky 
c) kontakt pro servisní zásahy (záruční i pozáruční): 

HOT-LINE: +420 773 66 33 81, e-mail: servisOautodoor.cz. tel.: 572 635 100 Objednatel je 
povinen oznámit vady v době záruky bez zbytečného odkladu zhotoviteli. V podrobnostech - viz. reklamační řád 
zhotovitele ■ příloha předávacího protokolu. 

X. Další ujednání 
a) Otázky touto smlouvou přímo neupravené se řídí obchodním zákoníkem s tím, že v pochybnostech se má za 

to, že smluvní strany si tuto úpravu výslovně zvolily. 
b) Tato smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými statutárními, 

resp. zmocněnými zástupci obou smluvních stran 
c) Smlouva obsahuje tři strany. Vyhotovuje se dvojmo, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 
d) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že tato 

není uzavírána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují statutární 
zástupci smluvních stran své podpisy. 

Místo ...... Uherský Brod ...................  Místo .......................................... Uherské Hradiště ..................  
'lí.t.ied A\s .u &  

Datum ......... .' ....  .............................  Datum .......................................................................................  

Zhotovitel 

Ing. Michal Kašný, v.r. 

objednatel 

Rostislav Buchtík, v.r. 

VKAIA 0 BRÁNY 0 ZÁVORY 
-4- 


