Měřiče rychlosti – ul. Ostašská, ul. 17. listopadu
Stav: Dokončeno
Termín: 28. 2. 2021
Zhotovitel: VEMPESORT s. r. o., Železničního vojska 1472, 757 01 Vlašské Meziříčí
Odhadovaná cena: 130 000, Kč vč. DPH
Skutečná cena: 99 566 Kč bez DPH (tj. 120 474,86 Kč vč. DPH)
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a kamery bezzáznamu ---+ 2 ks
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1. SMLUVNÍ srnaNy

a.

Objednatel:
Město:
Zastoupená:.
tel.:
e-mai1:

Sí dlo
tČ o:
DIČ :

b.

:

Město Police nad Metují
Ing. Jiří Beran - starosta města
49I 541 II4
beran@oolicenm.cz
Masarykovo náměstí 98,549 54 Police nad Metují
00272949
CZ00272949

BaŇovní spojení :

K.B.

č . ú č tu

9005-462955 1/01 00

zhotovitel
obchodní firma:
zastoupená:

Mí sto podnikání :
tČ o:
DIČ :
Bankovní spojení

:
č . ú č tu/ směrný kód:

a.s.

EMPESORT

s. r. o.

Mgr. Pavel Kuběja - jednatel společ nosti
®elezniěniho voj ska | 47 2, 7 57 0 1 Vala¹ ské MeziŤ í č i
62362569

CZ62362569
Komerč ní banka a.s., poboč ka Vala¹ ské Meziří č í
6837080257 / 0100

Kontakt:
- zmocněnec pro smluvní zále¾ itosti:.
Mgr. Pavel Kuběja tel.: 571 613 317,602 723 641'

- zmocněnec pť o obchodní záIe¾ í tostt:
Jaroslav Ulman tel.: 603 855 266
- zmocněnec pro technická jednání :
p. Roman ®itní k, tel.: 602 257 548

Tel: 571 613 3I1
E-mail : empesort@empesort.cz

EMPESORT

s. r.

o.

®eleznič ní hovojska 1412, 7 57 01 Vala¹ ské Meziří č i
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2. pŘnnruĚT sMl-ouvy

a.

informač ní ho
Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel prové st dodávku a monté ň
cenové
podle
panelu pro měření rychlosti vozidel v obci objednatele v rozsahu

b.

nabí dky, která tvoří pří lohu č , 1 té to smlouvy,
obsluhy,
Předmět dí la v sobě zahrnuje zprovoznění , odladění a za¹ kolení

3. TERMÍ NY PLNĚNÍ
a.

Realizace do 28. 2.2021.

4. CENA

a.
b.

c.

d.
e.

smluvena dohodou
Cenazazhotovení dí la, která je předmětem smlouvy podle é Lz,je
v souladu s § 2, zákonač .526l1990 Sb, o cenách,
Celková cenabezDPH: 99,566,00 Kč
120,474,,86Kč
Celková cena s DPH:
změněna i
smluvní strany se dohodly , ¾ e v pří padě změny sazby DpH bude
koneč ná cena.
smluvní strany se dohodly, ¾ e předmět dí la zů stává výluč ným vlastnictví m
zhotovitele do doby převzetí dí la objednatelem,

5. PLATEBNÍ poulrÍ xry

a.
b.

fakturY Č idÍ lČ Í ch
Celková č ástka za ďí |o bude fakturována najednou, bez záIohové
fakturací a bude splatná do 14 dnů od předání dí la,
zák, ě,23512004 Sb,,
Daňový doklad bude mí t nále¾ itosti dle ustanovení § 26 a¾ § 35
o dani zpŤ í ďané hodnoty.

6. zÁRuKy z^DiLo
Záruč nidoba na předmět dí la je 36 měsí ců ode dne pŤ evzetí objednatelem,
převzetí objednatelem,
b. Záruč nidoba na záIohovací zárojeje 12 měsí ců ode dne
povinen tuto uplatnit pí semnou formou
c. V pří padě reklamace vady dí la je objednatel
bezzbyteěné ho odkladu po její m zji¹ tění ,
a.

7.

oDEvZDÁxÍ n pŘnYZ'F|Ti

a. Dí lo je provedeno dnem řádné ho dokonč ení dí la a jeho předání m a převzetí m,
b. o pióaani apŤ evzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel,
ZAJI© TĚNÍzlv lzl<u

a.

nů dokonč ení dí la dle bodu 3,a,
zhotovitel se zavazuje, ¾ e v pří padě nedodr¾ ení termí
oÁ
zcelkové smluvní ceny dilaza
té to smlouvy, uhradismlurrní pokrt,, ve vý¹ i 0,05
ka¾ ďý den prodlení .

Tel: 571 613 3I7
E-mail: empesort@empesort.cz
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s. r.

o.

®eleznlč niho vo.i ska 1472, 7 57 0 1 Vala¹ ské Meztí í ěí
Ič o 62362569, DIč CZ 62362569

b.

c.

Objednatel se zavazuje při neuhrazeni daňové ho dokladu - faktury v termí nech
oÁ
uvedených v bodě 5 k povinnosti ulrradit smluvní ú rok zprodlení ve vý¹ i 0,05
z d|u¾ né č ástky za ka¾ dý den prodlení .
Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvní ho ú roku z prodlení je faktura.
Strany se dohodly, ¾ e splatnost těchto fakturje 14 dnů .

9. zvLÁ© TNÍu.lnuxÁxÍ

a.
b.
c.
l0.

Smluvní strany se dohodly, ¾ e od té to smlouvy lze ustoupit pouze vpří padech, které
stanoví smlouva nebo zákon.

Smluvní strany se dohodly, ¾ e nebezpeč í ¹ kody na zhotovené m dí le PŤ echázi ze

zhotovitele na objednatele dnem předání dí la.
Návrhy dodatků a změny k té to smlouvě budou prováděny pí semně.

spoLEČ NÁ a zÁvĚnnČ NÁ usrnNovENÍ
a,

b.

c.

Uvedené plnění obec (město) nepřijí má pro svou výděleč nou č innost, Jedná se o
prvek urč ený pro zvý¹ ení bezpeč nosti obyvatelstva.
}ednotlivá ustanovení té to smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, ¾ e neplatnost
některé ho z nich nepů sobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dŮsledku
změny právní ú pravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s Č eským
právní m řádem (dále jen ,,kolizní ustanovení ") a předmětný rozpor by způ sobil
neplatnost smlouvy jako takové , bude smlouva posuzována, jakoby kolizní
usianovení nikdy neobsahov a|a avztah smluvní ch stran se bude v té to zále¾ itOSti ří dit
obecně závaznýmiprávní mi předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnounaznění
nové ho ustanovení , je¾ by nahradilo kolizní ustanovení .
IJká¾ e-li se některé z ustanovení té to smlouvy zdánliým (nicotným), posoudí se vliv
té to vady na ostatní ustanovení té to smlouvy obdobně podle § 576 obč anské ho

zákoní ku.
V pří padě rozporu mezi ustanovení mi té to smlour,y o dí lo a její mi pří lohami mají
přednost ustanovení té to smlouvy.
e. iráva zhotovitele vyplývají cí z té to smlouvy se promlč ují ve lhů tě 15 let ode dne, kdY
mohla být uplatněna poprvé .
Tato smlouva obsahuje ú plné ujednání o předmětu smlour,y a v¹ ech nále®itostech,
které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které pova¾ ují za d:ů le¾ itépro
závaznost té to smlouvy. ®aany projev stran uč iněný při jednání o té to smlouvě, ani
projev uěiněný po uzavření té to smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s'ýslovnými
ustanovení mi té to smlouvy anezakládá¾ ádný závazek¾ ádné ze stran.
o
obč anské ho zákoní ku,ve znění pozděj© Í ch
t), Smluvní strany vyluč ují aplikaci § 557
předpisů (výklad pou¾ ité ho ýrazu).
h. Strany ýslovně potvrzq| ¾ e základni podmí nky té to smlouvy jsou výsledkem jednání
stran a ka¾ dáze stran měla pří le¾ itost ovlivnit obsah základní ch podmí nek té to

d.

smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení ch, z nich¾ j edno obdr¾ i obj ednatel
a jedno zhotovitel.
Ve¹ kerá práva a povinnosti vyplývají cí z té to smlou\T se ří dí právní m řádem Ceské
republiky, zejmé na zák. č . 89 l20l2 Sb. v platné m znění (obč anským zákoní kem).
Tel: 571 613 3I7
E-mail : empesort@empesort. cz

EMPESORT

s. r.

o.

®elezniění ho voj ska I 47 2, 7 57 0 1 Vala¹ ské MeziŤ í ěi
Ič o 62362569, DIč Cz 62362569 _
Tato smlouvanabýváplatnosti dnem podpisu obou stran,
o obcí ch v platné m
Tato smlouva byla uzávŤ enav souladu se zákonem ě.12812000 Sb,
zákonem,
znění abyly splněny podmí nky pro její uzavření stanovené tí mto
objednú i zqistí ptvoleni k umí stění radarové ho měřič e u pří slu¹ ných správní ch

organu.

_^1_
¾e
její m obsahem,
,.. ú í á.inicité to smlour,y po její m přeč tení prohla¹ ují , ¾ e souhlasí s
¾ uiaěpravdivých .idult, jejich pravé a svobodné vů le a nebyla
tato byla sepsána
""
podmí nek, Na dů kaz toho
ujednána v ií sni aní za jí nakjednostranně nevýhodných
připojují své podpisy.
1_

Ve Vala¹ ské mMeziří č ídne 15. |edna2021

Polici nad Metuií zd

\-

MĚsTo
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Pří loha č .1: Cenová nabí dka
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Pří loha č ,1:

cenová nabí dka
Radar RMR-30 (2ks), 2xkamera

/

Název č ásti systé mu

pozn,

Jednotková
cena bez
DPH

lnlormacnl panely pro měření rvchlos ti
RMR - 30
36 760 Kč
Automatické dobí iení z vo + a kumulátor

ks

celkem bez

%

DPH

DPH

2

73 520 Kč 21Yo

R R?R Kň

2

200 Kč

2 9B5 Kč

DPH
(celkem)

15 439

Celkem
s DPH

Kč

88 959 Kč

17 676 Kč 21oÁ

3 712 Kč

21 3B8 Kč

2

2 400 Kč 21%

504 Kč

2904 Kč

?

5 970 Kč 21%

254 Kč

7 224 Kč

^utvl l ld(lu^g uUUueí ll Z VereJneno

osvětlení

RMR - 30

+

akumulátor pro

Kamera
Atrapa kamery
Montá¾ ní práce

1

Montá¾ ní materiál, o¾ ivení ,odladění

Doprava a ostatní re¾ iiní nákladv

za¹ kolení obsluhy cetnem

cena celkem

zdarma
zdarma

0Kč
0Kč

1
1

0Kč
0Kč

99 566 Kč

Tel: 571 613 317
E-mail : empesort@empesort. cz

21%
21%

1

0Kč
0Kč
20 909 Kč

0Kč
0Kč
120 474,86 Kč

