Smlouva na dodávku a montáž výstražného
rozhlasového zařízení
Číslo MP-22-20/16

uzavřená mezi následujícími stranami:
1.

MTX spol. s r.o.
sídlo:
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
jednající/zastupující: Ing. Vladimír Ondroušek
IČ:
41197615
DIČ:
CZ41197615
bankovní spojení: Komerční banka, a s.
č. účtu: 107-8312360247/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu Praha, odd. C/4600

a
2.

Statutární město Liberec – Městská policie Liberec
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré město
jednající/zastupující: Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: ČS, a.s.
č. účtu: 4096142/0800
adresa pro písemný styk:
Městská policie Liberec, 1. máje 108/48, 460 02, Liberec
(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy
I.1. Zhotovitel pro objednatele zajistí dodávku a montáž výstražného rozhlasového zařízení
(dále jen VRZ) na Škodu YETI Activ 2,0 TDI 81kW 4x4, VIN: TMBLC65L4H6010632 – podrobná
specifikace zařízení dle čl. II. smlouvy.
I.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za dodávku a montáž VZR na základě této smlouvy
smluvenou cenu dle čl. III. smlouvy.
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II. Podmínky realizace zakázky

II.1. Zhotovitel po zpracování díla předá objednateli podrobný rozpis prací, cenovou kalkulaci a
fakturu.
Předmět plnění bude dodán a nainstalován nejpozději do 30. 9. 2016 a bude předán
protokolárně. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.
II.2. Specifikace dodávky:
- rampa s přední + zadní STOP + boční světla + držáky na hagusy
VSL012LU BbSbB/2S-AL
- zesilovač – dělená elektronika, ovladač místo popelníku
AZD 530A/D – 2SP-H-E-2U
- přední doplňkové světla s držákem
LED B31 – MS3 R65
- zadní doplňková světla s držákem
LED B31 – MS3 R65
- práce
Celkem

29 148,- Kč
12 800,- Kč
4 200,- Kč
4 200,- Kč
6 720,- Kč
57 068,- Kč bez DPH

II.3. Kontakty pro řešení operativních záležitostí
Za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Za objednatele:
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

III. Cena za služby a způsob úhrady
III.1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši.
Cena činí bez DPH 57 068,- Kč, DPH 21%, Celková cena vč. DPH činí 69 052,00 Kč.
III.2. Po realizaci díla zhotovitel vystaví fakturu se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.
Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla.
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Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 24 měsíců ode dne
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

IV. Další ujednání
IV.1. Smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
IV.2. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
IV.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu §
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
IV.4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
Statutárního města Liberec ( www.liberec.cz ), s výjimkou údajů fyzických osob uvedených
v této smlouvě (článek II.3)

V Mělníku, dne…………………………..

V Liberci, dne ………………………..

………………………………………………..……..
za zhotovitele

…………………………………………………………
za objednatele
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