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(schválena RM dne .(ŽŽ'.Ž:.€Ě€ZÚsnesenl č. 344)
podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:

město Příbram

sídlo:

Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený:

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO:

00243132

DIČ:

0200243132

bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a
1.2. Zhotovitel:

GEMA s.r.o.

sídlo:

Oderská 333, 196 03 Praha 9 - Čakovice
lng. Petrem Šindlerem, jednatelem

zastoupený:

IČO:

47120584

DIČ:

CZ47120584

bankovní spojení:
Č. účtu:
zapsaný u Městského soudu

v Praze, oddíl C, vložka 13187

(dále jen „zhotovitel“)

|. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci čtyř zastávkových
informačních

panelů

LED_RGB_1

vrozsahu a kvalitě dle cenové nabídky ze dne 25.09.2019,

která je

přílohou č. 1 této smlouvy.

||. ROZSAH DÍLA
2.1. Zhotovitel je

povinen provést dílo v tomto rozsahu — výroba,

instalace a

uvedení do

provozu

čtyř

zastávkových informačních panelů LED_RGB-1. Součást! díla je i doprava do místa plnění.
2.2. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými
státními technickými normami a touto smlouvou.

|||. DOBA PLNĚNÍ
3.1

Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 1.1„ v době:
dokončení prací (řádné dokončení a

zahájení prací
.

*

,

do 3 dnů od účinnosti smlouvy

dl?č'-7-1-), __
do 15.12.2019

, ,

,

předání díla

, ,

3.2. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od
zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.
3.3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu
podle čl. IV. této smlouvy.
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smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.
5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.
5.7.

Splatnost faktur je

dohodnuta

do

30

dnů

obdržení objednatelem.

po jejich

Vpřípadě

nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.
5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak
je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást
celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o
dani

z přidané

hodnoty

nespolehlivým

plátcem

daně

a

po

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby,

dobu,

kdy

za

něj

ve

smyslu

uvedeného

kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovidajici dani
z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně.

Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se

v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA
6.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. || na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle čl.
||| odst. 1 této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v čl. IV odst. 2 této smlouvy.
6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a
jejich prováděcími vyhláškami,

bezpečnostními předpisy,

které se týkají jeho činnosti spojené s realizací

díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či
zařízení (vše dále jen „předpisy").

Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese

veškeré vznikle náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele
dle odst.

6.3. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou

část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.
6.3.

Objednatel je oprávněn

kontrolovat provádění díla

na všech jeho stupních.

Zjistí-lí objednatel,

že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné
podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tek zhotovitel neučiní ani v přiměřené
lhůtě mu k

tomu poskytnuté & postup zhotovitele by vedl nepochybně kdalšímu porušení smlouvy, je

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně
provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst.
10.4. této smlouvy.
6.4. Práce, ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
6.6. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,
aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i když tyto
nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.
6.7.

Objednatel

má

právo

změnit

rozsah

díla,

případně

vypustit

provedení

některých

prací

aniž

by

zhotovitel mohl uplatňovat jakekoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat
změnu sjednané ceny, případné itermín dokončení díla.
6.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla.

6.9. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveneho díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.
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6.10. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
O dobu takového přerušení se
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku.
pak prodlouží termín dokončení díla.

Vpřípadě,

provádění díla

že přerušení

bylo vyvoláno faktem,

že

zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele,
zhotovitele
termín dokončen! díla se o dobu přerušeni provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany
neprodlouží.

vu. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
7.1.

Zhotovitel

je

povinen

objednatele

vyzvat

k

převzetí

díla.

Objednatel

je

povinen

dílo

bez vad

a

nedodělků převzít. O předání a převzetí části díla sepíší smluvní strany protokol.

vm. ODPOVĚDNOST ZA VADY
8.1.

Zhotovitel

smlouvou,

odpovídá za to,
předpisy,

právními

že

dílo

bude

závaznými

provedeno

technickými

vsouladu

normami

a

a

za

podmínek stanovených

následnými

písemnými

touto

ujednáními

smluvních stran.
8.2. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami
dohodnuta na 24 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za
poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla).
zhotovitel
zhotoviteli
a
oznámil
které
podle
volby objednatele bud' odstraní
a
je
které
objednatel zjistil
vady,
Zhotovitel
na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši.
následnou stavební činnosti objednatele nebo jím
nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční dobé
dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí
pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele
užíváním díla. U
nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným
bezplatně

funkčně oddělit se záruční lhůta řídí dle záručních
specifických technických částí díla, které lze samostatně
lhůta nebude kratší než 24 měsíců od předání
záruční
minimální
že
částí
těchto
s
tím.
podmínek výrobců
díla.
8.3. Zhotovitel odpovídá za vady,

které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a

době zhotovitel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny
převzetí objednatelem. Za vedy vznikle po této
porušením jeho povinností.

8.4„ Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádné prohlédnout a případné vady a nedodělky
uvést v protokolu o předání a převzetí, jinak zaniká jeho právo 2 odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
do
8.5. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději
odstranění.
3 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich
8.6. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a

nedodělky odstranit nejpozději do

15 dnů od

provedené

reklamace.
8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dno právní vady. Náklady na
odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při
demontáži,

opravě

a

montáži,

náklady

na

dopravu

a

další

náklady

vzniklé

v

souvislosti

s

vadou

či

nedodélkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
8.8. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný
to na
souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle odst. 8.6., a

náklad zhotovitele.

|x. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO DÍLA
9.1. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí
k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na
objednatelem, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo
objednatele.
části
92. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na příslušné
díla prvním dnem prodlení.

4jfílrůnka

VY

x. SMLUVNÍ POKUTY
10.1.

Za

se

prodlení

termínu

splněním

řádné

pro

dokončení

díla

a

předání

jeho

objednateli

se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímaclm řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
10.3. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000
Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
10.4.

rovnající se smluvní pokutě není dotčen

Vyplacením částky

nárok na

náhradu škody a

náhradu

ušlého zisku objednatele.
10.5.

Jestliže

oprávněn

objednateli

o tuto částku

vznikne

snížit

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli

smluvní

na

právo

proplaceni

pokutu vůči zhotoviteli,

(dílčí faktury) zhotoviteli.

faktury

bez dalšího

je objednatel

Pokud

tak objednatel

učiní,

10.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu

XI. ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY
11.1.

Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení dila za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí platnou právní úpravou. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.
11.3.

Objednatel

zastavením

prací

má

právo

nevznikne

omezit

rozsah

zhotoviteli

předmětu

díla

na jakékoliv

právo

dle

této

smluvní

Smlouvy.
pokuty

a

Tímto

omezením
sankce

majetkové

nebo
vůči

objednateli.

xu. VYŠŠÍ moc
12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost,
která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně
splnění závazků

některé ze smluvních

stran.

Jako vyšší

moc

lze

uznat události,

ke

kterým

dojde

po

podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
12.2,

Smluvní strana,

u

níž dojde

k okolnosti vyšší moci, je povinna

neprodleně

nejpozději do 5 dnů

písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí
této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
12.3.

Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou

povinny plnit své závazky z této smlouvy.
124.

Jestliže okolnost vyšší

odpovídající

změny

této

moci trvá déle

smlouvy.

než 5

Nedojde-Ii

k

měsíců, jsou

dohodě,

je

smluvní

kterékoliv

ze

strany

si

dohodnout

stran

oprávněna

povinny

smluvních

jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

SIŠnánku
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XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení, Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
13.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy,
13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.
13.4.

Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.
13.5. Vstup na místo provádění dila mají povolen jen přímí účastníci prací, tj. zaměstnanci zhotovitele a
jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující kontrolu provádění díla, pracovníci státního dohledu,
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.
13.6.

Zhotovitel

na všechny

upozorní objednatele

které

okolnosti,

by

mohly

vést

činnosti

při jeho

na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při
jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
13.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certiflkovane v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči,
13.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytne míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.
13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
13.11.

Další vzájemné vztahy,

neupravené ve smlouvě,

se

řídí

ustanoveními

příslušnými

občanského

zákoníku.
13.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související
nepovažují

za

obchodní

tajemství

ve

smyslu

v platném znění a udělují svolení k jejich

5

504

zákona

č.

89/2012

Občanského

Sb.,

zákoníku,

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona
340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv„
13.13.

Smiuvní strany

prohlašují,

že tuto

Zveřejnění provede objednatel

smlouvu

uzavřely

svobodně

a

že jim

vážně,

nejsou

známy

jakekoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů,
13.14. Smlouva

nabývá

platnosti dnem

podpisu

smluvními stranami a účinnosti

uveřejněním vregistru

smluv.
13.15. Případné rozpory, vznikle při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou
dohody.
soudního

Nedojde—li
řádu,

stranami je

že

kdohodě,
místně

předloží

příslušný

místně a věcně

věc soudu.

obecný

příslušný

soud

obecný

soud

Smluvní
pro

strany

rozhodování

se

dohodly

případných

objednatele stanovený

ve

smyslu

sporů

podle

občanského

mezi

smluvními

příslušných

právních

předpisů (v dobe sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

6|Sirůnka
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13.16.

K platnosti

této

smlouvy

včetně

jejich

dodatků

je

potřeba

písemná

forma.

Jakákoliv

vedlejší

ujednání, nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná,
13.17.

Pokud

by se stala

ustanovení této smlouvy

neplatnými,

a to zjakehokoliv důvodu,

nebude tlm

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují,
že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným
co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu
minulé dohody.
13.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č.1

v Příbrami dne:

cenová nabídka

81 4?— ZGH

v Unhošti dne: 18.10.2019

za zhotovitele:

za objednatele:

Příbram
Konvalinka, starosta

'

GEMA s.r.o.
Ing, Petr Šindler, jednatel

„511 zinku

V
\

,GEMA

GEMA s.r.o.

\!

MĚSTO PŘÍBRAM
Městský úřad Příbram
Tyršova 108

261 19

Příbram

V Praze dne 25.9.2019

Nabídka na dodávku zastávkového informačního panelu LED_RGB_1
Základní garametgg :
-

Informační plnobarevný grafický LED panel pro zobrazení dopravních informací

-

Rozteč LED: 6,67mm

-

Rozlišení displeje: 192x108 pixelů

-

Rozměr zobrazovací plochy: 1280x720mm

-

Pozorovací úhel: 120o

-

Životnost: 70 000 hod

-

Rozměr skříně: 1450x1100x200mm.

-

Uspořádání LED: 3-in1 SMD3535

-

Svítivost: 50000d/m2

-

Automatická regulace jasu

-

Napájení: 230V

-

Průměrný příkon: 340W

-

Maximální příkon: 1000W

-

Pasivní chlazení

-

Stupeň krytí LED zobrazovačů: |P65

-

Provozní teplotní rozsah: -40 až 80 “C

-

Hmotnost: 80kg

-

Komunikace s displejem probíhá pomocí modulu GSM nebo LAN

-

Displej

-

v provedení bez čelního plexi — zamezení jakýmkoliv reflexům

Držáky pro upevnění na zeď nebo sloup

Cena :
1.

Panel LED_RGB_1 včetně upevňovacích prvků

2.

Doprava, instalace, uvedení do provozu

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

GEMASLD,
Oderská333
19603PRAHA9

IČO 47120584

DIČ“ ()%-47120584

170.000,- Kč/ks
6.000,- Kč/ks

__
ISE

\;

_______GEMA“O

,

,

i

Dodací a platební Qodmínky :

“\

»
;

h;;

Dodací termín 8-12 týdnů po závazném objednání a ujasnění potřebných detailů
Platba do 14 dnů po převzetí na základě doručené faktury

Záruční lhůta 24 měsíců

Platnost nabídky do 31.12.2019

Ing. Petr Šindler

*

.)

