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_
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iutlrrlrtcl

Sh,, Obl:unskéhcl ;ákoníku,

objťduaíclc1,1

(t

R,

)

plaítlún:něltínc:i vtluvníni sítunutni:

Stnluvlrí sfrany za\,íraji rlezi scbou s]nlollvu o r-lílo dle -§ 25Eó a násl., záko]n č_ 89/2012 Sb.,
Občarrskólro zákoníku, v platnón] ;.nčni, na <lodár,ku specitikovanou y odstavci 2 tolloto čllrnku
slnlou\,y Za s]niuvní ccly r"tvcclcnó v lú1o Sl]-}louYč.
Předmět dotlávky:

a) Sírojníčcslc jennó yrchcn §tírrné liconorrty typu SČE-K 3()0;1600/1000x6/75o
trátOliovélro žlabu, který je zakr.,-t neťczovýnr kťyt€n1.
Česic jsou rybavetly vyl:řívánírrr.

mřiž

rár-r-r čcsli a
lterez ocel 1.4301
nercztlvti ocel 1.430'l; l,txlící kladky a plsty r,ciz.iků plastové.

j\,1atcrió]ové provc<ierri;

-

nittčl: pohyblivé prvky a

b, Elelitricki rozráděč trpu RSČl,,.i . rčctnčnerczoli kunzL,};,
c) Nakláttka a cloprava zařizeni trl ( uV ČcpcrLa (okres Prr:dubice).
d) Montáž a elektrozapojení zai"ízcní (rdctnč výclnzí revizní zpráiry),
e) Dodávková dokunrcutacc v českórl ja:rycc lx v papirovó podotÉ (bude předána y den

čOv, dle

čI. 3),
t) /,aškoleni r-rlrstrrhr

r,čctuč

kr,.vty

n-}ontáže na

ť'OV

Doclár.ka r,čelně montáže a eleklttl zapojeiri zařízeni a z,aškoleli olrsluhy

ČOV tlále takéjako ..dilo"

čt,2

Dodnci lbůta: 31,08.2021
Za těchttl podnínek:

- ď<xlržení zltktnich ttchttitlých parutpíl,ti,.iejiťl} p!'úrr!lnó dal,šízrtĚny ovlittlttjí ternlín dodltvlg,;

čt.3
/|,|ísto

plnění: Čt]V Čcperta, okes
Kul{uh! i
I/t:

tl,yuba:

Pardubice, PSČ: 533 45
KlistiIra \rosiilr]ová, te1,: 606 ó60 202

t,ěccch tt:chníl,kich : I{Llt1ollKlčúl. Lel.'7Z] 827 403

l

č1.4

l. Calla,, Celková cena za díloje stanor,ena doirodou srrr]urrríclr stlan a činí:225.500 --Kč +
slovy: Dvě stě dvac€t pět tisíc nět set konrn česK,clr + DP!{
K

DPll

ceně bude připočtena daň z přida[é hodnoty v aktuálni platué výši v době uskut€čněni zdanitelného

plnětí.

2. Vyjnra případů uvedených v čl. ó odst, 2 této snrloury, je cena uveclená v odstavci 1 tohoto článku
konečtrá a maxirrrálni a můžebjt změllěna pí§€mným dodatkem k této smlouvč podqrsarýrrr
oběrrn srnluwrími sřanami,
Ke znrálč cerry nrůžepak dojit pak také pouze tehdy, pokud dojde ke změně předmětu do<lávky
specifikovarré v čl. l smloury,.

V celkor,é cenčjsou zahrnuty r,šechny dodávky

a práce dle č1.1. této

sr

ouvy

č1.5

Platební potlttíttksL., Strany smlouvy si dohoctly následujíci platební pod]rťnlfI
Objednatel uhratlí cenu za provedené dílo do 30 dnů od doručenífakfury vystavenó zhotovitelem.
Zhoťovitel vystaví fakturu po protokolánlím doclání ilí]a objednateli.
Faktura bude doručena objetlnateli elektronicky na ernailovou adresu: 9!5qceoe rkaiiil""qln;,_.q7

Píi opož,děnérrr ptoplacení faktrrry

objednatelenr o více než 5 pracormich dní činísmiurrrí pokuta
0,05% z d|užnéěástky za každý tlen prodlení.
Při opožclěnó rlodávce zhotovilele o více než 3 pracovni dny je smluvni pohlta 0,05% z celkovó ceny

dila za každý den opoždóté <lodávky.
Vlastnické prrivo přechází na objetlrratele po úplnémulrrazení celkové ceny díla.

čl.ó

1.

Smluvní strarry se dohoclly. že splrrěni povínnosti dodat zařízení a pro\,ést montáálí pn{c€ dle čl. 1
této str our.y se uskutečnídncrrr předárri díla objednateli na základě piseniného předávacího
protokolu.

V případě, že temít1 realizace dodáv§ a jejího zprovozrěni bude odlišný od tennínu montáže
z důvodu spočivajícíchl]a stranč objednatele, bude talo činnost fakturována podle skutečnýclr a
prokázlnýcb nákladrl zvlášť, Shodnjrn způsobem bude postrrpováno v případě zaškolení
obsluhy, pokud tato t ude poslq,,tnuta v jiný den ncž zprovoznění dodávky.

2

čI.7

l.

Zóruka na jakost: Záručnícloba r-ta protokolámě předané <li}o činí24 měsicrl ode dne
protokolámího předání dila objednateli s qýjimkou opotřebitelnich dílů.Z;árrrčnídoba
opotřebitel \)ch dílů,kteft jsou vyjmenovány rríže,čini 12 měsícůode dne protokolámího
piedání díla obieclnateli,

a!_o!ílbl&!E

dJ]!: plastol,é ozubelrí StěIače, haYalijlrí koncový spínač,elektlodíly rozváděče

)

Nedílnorr součástísmlouvy, resp. pro řádrré uplatnění záruky za jakost je rrezbyrré dodržování
pokynů techrrických podlnínek viz. dodávková clokunrentace uvedená v č1. 1 odst. 2 písln. e) této
srrrlouvy, s ěímž bude obsluha ČOV searánrena v rámci proškolení (viz. ě1. l. odst. 2 písm. 0 této

2

snrlour.y).

Dodávka se rozumi llanko ČOV Čeperka, tzn. že dopravu předmětu dodávky do místa plněni

1.

hlatlí zbc-rlovite1,

Ob.jednatel zajistí rla svojc náklady zvedací a tnanipLtlačni prostŤedky {leřáb, rnontážní pltlširru

?.

apod.), pokud budou

k

plovetlelri rntlntáže nezbytně ]1utné. Dále zajisri hlavr-ri piivod

k elektrickému lozr.áděči, zemnici kabel a zer:nčníjedrrotlivýclr zařizerú.

č1.9

1.

Daplňujícíúdaje:

a

V případě rozdíhóho znčnítólo srl ouvy

Nabídka_Revl ze

dne 24.05.2021
Obj e<lrrávka ze dne 31.05,202l

a

údajův nalrídce či objedrrávce uvedených

v odstavci 1 tolroLo článku snrlouvy, Inají pl'ednost ustanoveni lélo §mlouvy.

čI.10

7-áležlíuli totllo §n,úouvou výslovně neupmveiré sc říclíčeským pr.ivtrím r'áderrr, zejrnéna
ákonem č. 89/2012 Sb., občanskýrn ákorrikern. v plalném znění.
Slnlourn je zholovena ve dvou síejnopisech, z rlichž každá snllurrrí stralra obdržíjedno

2

qrlroloveni

.

3

Smlouvu lze rněnit pouze písenrnj,rrli dodatky číslovanýnria pol,vrzenými oběma smluvníni

4

Uza,",ření této snrlouvy bylo schválerro i:asrupitclstlem Obce Čeperka dne 14. 6.2021, č. usneserrí

slratlami.

4i2021.

V Brně,

'\'čep"."",

drre 26.07.2021
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