Smlouva o dílo

,.Veřeiné osvětlení Vraňanv. osvětlení místníkomunikaceo'
Smluvní strany:

Společnost
Sídlo:
Adresa pro

lČ:
DlČ:

korespondenci:

rejstříku:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
ve věcech smluvních:
Zápis v obch.

EFektivni oSvětlování s.r.o.
Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa
lng. Milan Plíhal, EFektivní oSvětlování s'r.o., Kojčice 67, 394 09

27267806

cz27267806
Rejstříkový soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vloŽka 21631

Česká spořitelna a.s.' Ó.ú.: 140128399lo8oo
lng. Janem Masaříkem a lng. Milanem Plíhalem, jednatelifírmy

lng. Milanem Plíhalem, jednatelem firmy

{dále jen dodavatel}
a

Společnost
Sídlo:
tČO:

obec Vraňany
Vraňany 37,27707 Vraňany
00237302

DlČ:

spojení:
Zastoupená:
Bankovní

GE Money Bank Mělník, č.Ú' 153 810 549/0600
Martin Chmelík, starosta obce

{dále jen odběratel)

uzavírajítuta smlauvu o díla na ,,Veřejné osvětlení Vraňany, osvětlení místní
komunikace"

článek 1

Předmět smlouvy

Předmětern této snrlouvy je:
Dodávka amontáž dle tomu odpovídaiíciýzvy k podání nabídky obce Vraňany a dle
projektové dokumentace. Světelným bodem je myšleno svítidlo věetně světelného zdroje,
včetně případného výložníku, včetně sloupu, svorkovnice s pojistkou, zemněním a ukotvením
sloupu.

Člrlner 2
Cena
Nabídka zahrnuje 11 kompletních světelných bodů tj. sr'ítidla včetně světelných zdrojů,
sloupy a systém řízenía je vyčíslenana ťrnarrčníčástku 449.600,- Kč bez DPH. Finanční

naklad na montáž, konstrukční, elektroinstalační materiál a ostatrrí materiál je téžobsažen
v uvedené ceně. Uvedené ceny v sobě zahmují recyklačnípoplatky. Výše recyklačních
poplatkťr (8'40Kč za sr,ítidlo bez DPH) plyne ze zékona a je uvedena samostatně na daňovém
dokladu _ faktuře.

čHnek3

objednávlcy a dodávlqy systému osvětlení

l.

objednávka bude odběratelem dodavateli vystavena před započetím díla.
2. Dle vzájemné dohody budou Vystavovány daňové doklady-faktury, nejdéle však po předaní
díla.

ČHnek 4
Výhrada vlastnictví
Vlastnické právo k dodávanému systému osvětlení přechrízí rra odběratele jeho

úpln1fon

zaplacením'

čunek 5
Zárul<a

Dodavatel nabizi poskytnout na dodávané světelné zdroje ziáruku 10let při standardním
sr'ícení4lO5hodin ročně a 5let na ceié dílo popsané v zadávací dokurnentaci či qzvě k této
smlouvě související. Započeti záruční doby se počítáod data předaní stavby.

ČHnek 6
Ostatní podmínlry
1. Dodavatel je povirren odběrateli na poŽádání poskytnout techrrické podklady na zboži. aby
byla j asná např. béžnáúdržba.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace nutrré pro provoz systému
osvětlení a to technický a obclrodní serv'is' školeníapod.

3. Dodavatel

si

vyhrazuje výslovný zékaz zásahu

do systému odběratelem bez

jeho

prokazatelného souhlasu v době trvání záruky.
4. Dodavatel si v,vhrazuje právo na tzv. .'ochrarru projektu", což znamená, že odběratel
neposkytne technické podklady protokolu třetí osobě a bude tak projekt sloužit odběrateli
pouze pro vhodné používánísystému.
5. odběratel předá dodavateli bez prodlení všechny potřebrré iďormace o případném
nechtěném zásahu do systému osvětlení či jeho poruše.
ó. Dodavatel odpovídá zabezpečnost práce a ochranu zdravi vlastních i k dílu přizvaných lidí.

l.

čHnex z
Dodací a platební podmínky
Dodavatel do 30 dnů po podepsání smlour'y' zahaJí rnontážní práce dle objednáv'ky. Termín
dokončení prací a předríní díla je určen zadávací drrkumentací či výzvou k této snrlouvě
spjaté.

2. Cena díla bude crbjednatelem hrazena na základě daňových dokladů _ faktur zhotovitele dle
článku 3 této smlouvy se splatností 30 dnů
3. NeodebereJi odběratel objednané zboží,vzniká dodavateli právo na smluvní pokutu ve výši
5a%a z ceny neodebraného zbožídle nabídky.
4. V případě neuhrazení faktury do data splatrrosti, má dodavatel právo nedodávat dalšízboŽí,
bez ohledu na to, že již bylo objednáno a potrrzeno dodání.
5. Před.íní díla bude realizováno po provedeni furrkčnízkoušky osvětlení.

čHnek 8

Smluvní pokuty a bonusy
Pokud dodavatel nesplní dohodnuté termíny pro realizaci částídíla, počínajenásledujícím
dnenr zpoždění můŽe odběratel vyúčtovat dodavateli smluvní poku'tu ve výši 0,a5yo z ceny
nedokončenéčásti dílazakaždýden prodlení.
2. Pokud odběratel neuhradí do data splatnclsti uvedenou částltu die tbktury', náIežídodavateli
smluvená sazba úroku z prodlení ve výši a,asaÁ z dlužnéčástky zakaždý den prodleni až ďo
dne zaplacení včetně.
1.

čHnek 9

Závérečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoverro jinak' řídíse právní vztahy z ní vyplý'vající
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku'
) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom prcr každou smluvní stranu.
a
J.
Tato smlouva nabývá účinnostidnemieiího podpisu smluvními stranami.
4. Tato smlouva můžebý.t zrněněna pouze formou číslovanýchpísemných dodatků,
podepsaných oběma smluvnírni stranarni.

ve

V Kojčicíchdne 9.3.2015
EFclttÍvní

Běěínská 509'

Zadodavatele:

/tatrohQ clr

s.Í.o.
Česká Lipa
67 806

Za odběratele:

dne 40 "

r.z0ď

