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SMLoUVA o DíLo
Obec Herink
Do Vlšňovky 28
25101Herink
lČ.:00640í40
Zastoupená Karlem Zemanem, starostou obce Herink
(dále jen "objednatel")
a

ELToDo oSVĚTLENí, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010l'l4, 142 01 Praha 4
zastoupený lng. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem a lng. Petrem Formánkem, jednatelem

lČ:2575101B
DlČ: CZ25751018
Telefon: +420 261 341 150
Bankovní spojení: Čsog, a's.

Čísloúčtu:1 17436043/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C' vloŽka 66926
(dále jen''Zhotovitel'')
(společně pak,,smluvní strany").

Preambule
Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem ,,Modernizace veřejného osvětlení v
obci Herink" (dále jen ,,Veřejná zakázka") Zhotovitel předloŽil v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky svoji nabídku ze dne 25' B.2022 a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako
nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvnístrany dohodly na uzavřenítéto smlouvy'

1.

Předmět smlouvy

1.1' Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívajícív dodávce a výměně
výbojkových svítidel zanová se zdrojem LED a s regulacisvětleného toku za účelemprovedení
renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujícíchsvětelně technických
poŽadavků. Rozsah dodávky a výměny svítidel je deÍinován v zadávaci dokumentaci Veřejné
zakázky a jejích přílohách.

je realizace projektu
_MPo''Modernizace veřejného osvětlení v obci
- Národní plán obnovy. Čisto projektu
je
programu
financoúaňy z
Herink''. irojekt

1.2. Předmět plnění této smlouvy
21 82000031.

1.3. Realizací předmětu smlouvy se rozumí úplné,funkčnía bezvadné provedení všech stavebních a
montáŽních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro
řádné dokončenídíla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací
a konstrukcí, jejichŽ provedení je pro řádné dokončenídíla nezbýné (zařizeni staveniště,
bezpečnostníopatření apod.) vč. koordinačnía kompletačníčinnost celé stavby.

1.4

1.5

Podle této smlouvy se Zhotovitel zavazqe provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro
objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za
jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

Součástí zakázky jsou rovněŽ i činnosti, které nejsou výše uvedené, ani které nejsou uvedené
v zadáni a popisů realizace, ale o ktených Zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností
vědět má, Že jsou k řádnému a kvalitními provedení díla třeba.

2.
2.1'

Podklady k provedení díla

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

-

tato smlouva
platné technické a právní normy
poloŽkový rozpočet (výkaz výměr doplněný Zhotovitelem)

zadávací dokumentace Veřejné zakázky

3.
3.1

cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývajícíze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze k této
smlouvě, kterou zaplati objednatel Zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou
na základě nabídky Zhotovitele a činí:

DPH:
DPH2lo/o

2 457 432,63 Kč

Cena bez

516 060'85 Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 973 493,48 Kč
3.2

3.3.

3.4

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeÉnáklady nutné k realizaci díla a
je moŽné ji překročit poúze v případě zákonné změny sazby DPH V takovém případě bude cena
upravena podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

v ,,Deníku postupu realizace" nebo
rovněŽ zapsány do,,Deníku postupu
budou
nabídky
rámec
nad
vícepráce
v samostatňém zápise,
projednanou
cenou.
se
vzájemně
spolu
zápise
v
samostatném
realizace'l nebo
Vícepráce lze provést pouze'vpřípadě jejich písemnéhoodsouhlasení objednatelem, jehoŽ
součástíbude i oceněni takto provedených víceprací. V případě, Že nebude dodrŽen uvedený
postup, má se zato,Ževícepráce byly součástípředmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této
Zvýšeníobjemů prací poloŽek nabídky bude zapsáno

smlouvy.
3.5.

Cena díla bude sníŽena o práce, které oproti zadání nebudou objednatelem vyŽadovány

3.6

Jakékoliv změny v zadánijsou moŽné pouze po předchozí konzultaci a po jejich odsouhlasení

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
Objednatelem.

4.

Doba plnění a způsob plněni

plnění této smlouvy je stanovena na dobu určitou. Realizace prací bude probíhat v
následuj ícíchtermínech

4'1. Doba

:

Zahájeni:

díla:

Předání ukončeného

4'2. V případě posunu
dokončenídíla.

30' 09.2022
nejpozději: do 31 . 12.2022

zahé4eni díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín

-J

4.3.

Při dodání předmětu dodávky dle čl. 1 smlouvy bude Zhotovitelem předloŽen předávací protokol,
kteý podepíšeosoba oprávněná jednat za objednatele a osoba oprávněná jednat za Zhotovitele.
Součástí předávacího protokolu bude seznam předané dodávky včetně předávaných písemností
(atesty, certifikáty, záručnílisty, atd.). Bez těchto dokumentů nelze předmět dané dodávky řádně
předat objednateli, azávazek Zhotovitele nebude splněn.

5.

Předání a převzetí díla

5.1

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli s dostatečným předstihem, kdy bude dílo

5.2

o

5.3

Zhotovitelje povinen připravit a doloŽit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

připraveno k předánía převzetí.

průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídíobjednatelzápis (protokol).

-

1

a výsledky o vyzkoušenísmontovaného zařizeni, o provedených revizních
a provozních zkouškách (revize elektroinstalace apod.);
seznam zařizeni, které jsou součástídíla, jejich záručnílisty, návody k obsluze a údžběv
českémjazyce.

zápisy

Zhotovitelje povinen poskytnout objednateli pro účelypřípadnéhokolaudačníhořízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

5.4

6'

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů;
zápisy a výsledky předepsaných měření

.

6.

Záruéni podmínky

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 24 měsícůza niŽe uvedených záručních
podmínek:

a)

Zhotovitel ruči za veškeré vlastní provedené práce, dodávky a kvalitu pouŽitých materiálů.

b)

Záručnídoba počínáběŽet ode dne řádného předání díla.

Dá le od poví dá

za

dodrŽen í správného tech nolog ického postupu.

6'2.

Zhotovitel poskytuje na dodaná svítidla záruku vdélce 120 měsíců.Záruka se vztahuje na celé
svítidlo, na všechny jeho části, tj. vč. LED čipůa předřadníku.

6.3.

objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemnou formou a to bez
zbytečnéhoodkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyŽaduje v případě
havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstraněnívady'

6.4.

Zhotovitel se zavazuje zahě4itodstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdrŽení
jejich reklamace, nejpozdějivšak do 15 kalendářních dnů, pokud se smluvnístrany nedohodnou
zhotovitel zavazuje odstranit
]iňat<. v případě havárie a nutnosti okamŽitého odstranění vad, se
ke
vzniku škody.
vady bez zbyteÓného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele

6.5.

Zhotovitel garantuje, Že dodávané zboŽí plně odpovídá a po celou záruční dobu bude plně
odpovídat téchnickým a jakostním podmínkám dle poŽadavku objednatele ve smyslu zadávaci

6.6.

6'7.

dokumentace Veřejné zakázky a splňuje a bude splňovat vlastnosti stanovené platnými
technickými a právními normami. Nebude-li dodané zboŽí podmínkám dle předchozí věty
odpovídat, platí, Že má vady'
Záruka se nevztahuje na vady, které byly prokazatelně způsobeny pouŽitím výrobku V rozporu
s jeho úielem nebo prodávajícím poskytnutým návodem k obsluze, mechanickým poškozením
vžniklým po předánídle čl. 5 této smlouvy, nepatrným opotřebením, nebo Živelnými pohromami
- úderem blesku, ohněm či povodněmi.
objednatel je povinen zjištěnévady reklamovat u Zhotovitele písemně, alespoň e-mailem,
nejpozději v poslední den záručnídoby, tj. v poslední den postačuje reklamaci odeslat.
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K reklamacije nutné přiloŽit kopii dokladu o nákupu - fakturu a podrobný popis závady. Zhotovitel
započne s odstraňováním reklamované vady do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení
objednatele o vadě, není-li s přihlédnutím k charakteru vad smluvními stranami dohodnuta jiná
lhůta.

6.B.

Jde-li o vadu, která nebrání uŽiváni zboŽi, Zhotovitelje povinen ji odstranit ve lhůtě 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy s odstraňováním vady započal (resp. nejpozději do 12 kalendářních dnů ode

dne oznámení objednatele). Tyto vady, nebude-li dohodnuto jinak, se přednostně odstraní
opravou.

6.9.

Jde-li o vadu, která brání uŽívání zboŽí, Zhotovitelje povinen ji odstranit ve lhůtě í4 kalendářních
dnů ode dne, kdy s odstraňováním vady započal (resp. nejpozději do 19 kalendářních dnů ode
dne oznámení objednatelem), není-li s přihlédnutím k charakteru vad smluvními stranami
dohodnuta jiná lhůta. Tyto vady, nebude_li stanoveno jinak, se přednostně odstraní, dle volby

objednatele, opravou nebo výměnou zboŽi za nové. Volba musí být provedena současně s
oznámením reklamace dle odst. 6.23 této smlouvy.

6.10. Veškeré náklady souvisejícís odstraněním reklamované vady nese Zhotovitel. Zhotovitel téŽ
na vlastní náklady zajistí dopravu zlna místo určenéobjednatelem, nerozhodne-li se vadu
odstranit na místě, kde se zboŽí nachází.
6.11. Zhotovitel je povinen vadu odstranit iv případě, Že reklamaci povaŽuje za neoprávněnou.
V případě, Že neoprávněnost reklamace bude soudem zpětně pravomocně zjištěna, objednatel
nahradí Zhotoviteli veškeré náklady vynaloŽené na odstranění neoprávněně reklamované vady.

6'12. objednatel má právo, nezapočne-li Zhotovitel s odstraňováním vady ve lhůtě 5 kalendářních dnů
ode dne jejího oznámení, nebo pokud Zhotovitel neodstraní tyto vady ve lhůtách určených odst.
6'88 nebo 6.99 této smlouvy, je oprávněn k odstranění vad vyzvat jiný subjekt' a to na náklady
Zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, Že náklady na odstranění vad zboŽí takovým jiným
subjektem mohou značně převyšovat náklady, které by musel vynaloŽit, pokud by vady odstranil
sám.

7.

Platební podmínky

7.',\.

objednatel neposkytuje zálohy.

7.2.

Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný
materiál.

7.3

Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy na základě
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Výše fakturované částky vzejde ze skutečně
provedených prací, které musí odsouhlasit technický dozor investora (TDl) a následně zadavatel.
Součástífaktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací.

7.4.

Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury.

7.5.

Cena uvedená na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cena v Kč
veškeré
včetně DPH. Faktura musí dále obsahovat bankovní čísloúčtuZhotovitele
náleŽitostidle platných a účinnýchprávních předpisů. Faktura musí také obsahovat
jednoznačnou identifikaci projektu (název a reg. č. projektu).

7.6.

Veškeré platby proběhnou výhradně v Kč a rovněŽ veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč.

7.7.

Zaplacením se pro Účely této Smlouvy rozumí odeslání příslušnéčástky z účtuobjednatele
ve prospěch účtuZhotovitele.

7.8

objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zhotoviteli, pokud
neobsahuje poŽadované náleŽitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. oprávněným
vrácením faktury přestává běŽet původnílhůta splatnosti. opravená nebo přepracovaná faktura
musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti, jeŽ musí činit 30 kalendářních dnů ode dne
doručenína adresu sídla objednatele.

a

8.
8.1

8.2

8.3.

8.4
8.5.

8.6

Sankce

V případě, Že se Zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla, zavazuje se uhradit
prodlení s termínem
or]jóbnatári smluvní pokutu ve výši s Óoo,- Kč za kaŽdý i započatý den
dokončenídíla.
se
V případě, Že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku,.zavazuje
prodlení
den
izapočatý
každý
za
Kč
5
ooo,výši
pokutu
ve
uhradit objednateli smluvní
s odstraněním vady či nedodělku.
se
V případě, Že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje
prodlení
den
izapočatý
kaŽdý
za
KÓ
5
oo0,výši
pokutu
ve
unraáit o'bjednateli smluvní
s odstraněním reklamované vady.
pokut
Smluvní strany sjednávají, Že v případě vzniku nároku objednatele na více smluvních
pokuty
sčítají.
uloŽených Zhotoúiteli podle této Smlouvy se takové
pokuty nezbavuje povinnou
Není_li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacením jakékoliv smluvní
jvé
a nedotýká se nároku
Smlouvy
povinnosti vypývajícíz této
smluvní stranu povinnosti splnit
na náhradu škody čijinéújmy v plné výši.
jsou splatné
Smluvní strany sjednávají, Že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody čijinéújmy
povinné
uplatněny.
do 30 kalenoárnicrr onů boe dne, kdy budoú stranou oprávněnou vůčistraně

8.7

Smluvní strany sjednávají, Že jakoukoliv smluvní pokulu či vzniklou škodu vyjádřiteInou
jednostranného zápočtu proti
u pánc'i.n je óojóonatet ópravnon jednostranně započístformou
ja'perotiv ponteoauce (splatňé či nesplatné) Zhotovitele proti objednateliz titulu úhrady části ceny
za plnění dle této Smlouvy.

9.
9.1.
g.2'

odpovědnostza škodu

nese
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy, tj. na předmětu dodávky dle článku 1 této smlouvy
smlouvy'
zhotovitelv plném ro)sahu aŽ do okamŽiku Úplného předání předmětu této
dle čl. 1 této
Zhotovitel je povinen nahradit v plné výši škodu způsobenou dodávaným zboŽim
smlouvy.

9.3.

nebo jako
Zhotovitel je dále povinen nahradit v plné výši škodu., -k!erá vznikne v souvislosti
jeho
poddodavatelů,
(resp.
závazkťlZhotovitele
a
prevenčnicň;
důsledek porušenípovinností (vč.
za které ptno oopouidá) dle teió sňtouvy, a která není řešena podle bodu 9'2'

9.4.

subjekty od
Zhotovitel prohlašuje, Že sije vědom skutečnosti, Že dílčíčásti dodávek budou uŽívat
přímo
způsobenou
ško!-u
na
omezena
odpovědnost není

objednateie ootisňe,

a ;áno

škody, resp'
objednatelem' Žnotovitel ilrohlašuje, Že si je vědom skutečnosti,.Že výše moŽné
této
smlouvě.
v
sjednanou
přesáhnout
cenu
,oůh'n moŽných škod můŽe

í0. Vtastnické právo a nebezpečíškody
1o.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájenízhotovování
Objednatel.

úplného
10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu aŽ do okamŽiku
převzetí
díla.
předání a
10.3. Řádným předáním a převzetím díla dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečíškody
na předmětu díla (resp. na jeho části).

-r
í1. odstoupení od smlouvy
11.1' Za podstatné porušenísmlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy se povaŽuje zejména:

_
_

vady díla, které vzniknou v průběhu plnění smlouvy, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení Zhotovitele se zahájením dodávek o více neŽ 15 kalendářních dnů,
prodlení Zhotovitele s dokončenímdíla o více neŽ 15 kalendářních dnů,
úpadek Zhotovitele ve smyslu $ 3 zák. é.18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o

způsobu řešení Úpadku nebo zamítnutíinsolvenčníhonávrhu pro nedostatek majetku,
neoprávněné zastavení či přerušení dodávek a prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle
na více neŽ 10 kalendářních dnů,
pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH' bude objednatel odvádět DPH
přímo správcidaně.

prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami,
nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemnévýzvě objednatele a v přiměřené lhůtě,
kterou mu k tomu Objednatel poskytne.

11.2' Právní účinkyodstoupení nastávají dnem doručeníoznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Pro odstoupení platí příslušná ustanovení zákona é.8912012 Sb., občanskéhozákoníku.

1í.3. V

případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níŽe uvedeným způsobem:

a)
b)

c)

d)

Zhotovitel provede soupis vŠechprovedených dodávek a prací oceněný dle způsobu,
kteným je stanovena cena díla,
Zhotovitel provede finančnívyčísleníprovedených dodávek a prací a po odečteníplateb
uhrazených objednatelem do data odstoupeníod smlouvy, zpracuje dílčíkonečnou fakturu,
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
Zhotovitel vyzve objednatele písemně k,,dílčímupředání díla" a objednatelje povinen do 3
pracovních dnů od obdrŽení výzvy zahájit,,dílčípřejímací řízení",ustanovení této smlouvy
o předánía převzetídíla se pouŽijí přiměřeně.

1'l.4. objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění odstoupit od smlouvy

v případě, Že neobdrŽí dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na dílo bez jakýchkoiiý sankcí
a pokut.

í2. Poddodavatelé
Část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby)
Pozn. zadavatele: V tomto článku uvede Zhotovitel, zda bude provádět veřejnou zakázku bez pomoci
třetÍ osoby (poddodavatele). V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky
(prostřednictvÍm třetÍ osoby), požaduje zadavatel uvést v příloze návrhu smlouvy, jaká část veřejné
zakázky bude prováděna třetÍ osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (uchazeč je
povinen u poddodavatele uvést jeho identifikačnÍÚdaje a rozsah, věcný i finanční,jeho dodávky).

13. Dalšíujednání

13.1. Zhotovitelje povinen po celou dobu plnění udrŽovatv planosti pojištěníodpovědnostiza škodu
způsobenou třetíosobě minimálně v rozsahu 5 000 000 Kč.
13.2. Zhotovitel poskytne plnění dle této Smlouvy osobně, s maximální odbornou péčí,vlastním
nákladem a na vlastní nebezpečí. Pokud by Zhotovitel k plněni konkrétníhoúkonu pouŽil další
osoby, ručízhotovitel za splněnizávazkujako by plnění poskytl sám osobně'

-

13.3. oprávněnými osobami objednatelejsou:

a.

ve věcech plnění Smlouvy: Karel Zeman, k'zeman@herink.cz, Tel.: 602 608 8B9

13.4. oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:

a.

b.
c.

ve věcech plnění Smlouvy: Ing. Vítězslav Chmelík, tel: 261 341 15o, Ing. Petr Formánek,

tel: 261 343 738, e-mail: osvetleni@eltodo.cz,

ve věcech technických: David Zeman, tel.: 702 186 418, e-mail: ZemanD@eltodo.cz,

ve věcech záruky a odstraňování vad: David Zeman, tel.: 702 LB6 41B,
ZemanD@eltodo.cz.

e-mail:

13.5. Písemnosti či dokumený související s touto smlouvou budou Zhotoviteli i objednateli doručovány
na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě. Vyskytnou-li se pochybnosti o doručeníkonkrétní
písemnosti nebo jestliže zhotovitel nebo objednatel doručenípísemnosti jakkoli zmaří, bude
taková písemnost považována za doručenou druhé straně třetí den po jejím odeslání na ýše
uvedenou adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se zde
Zhotovitel nebo objednatel fakticky zdržuje či nikoliv. Běžná komunikace organizačního a
informativního charakteru bude probíhat e-mailovou komunikacína rnýše uvedené kontaký.

13'6. Zhotovitel má za povinnost vést stavebnídeník.
14. Rozhodné právo

14.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou v1Íslovně neupravené se budou řídit českými,
obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
14.2. Veškeréspory mezi smluvními stranami vypl,ývající z této smlouvy nebo z jejího porušení,
ukončenínebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými místně a věcně příslušnými soudy
Českérepubliky.

15. Závěrečná ujednání

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými
vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci
smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy' Jiná ujednáníjsou neplatná.
15.2. Uzavřením této smlouvy nedochází k žádnémufaktickému ani právnímu omezení kterékoli
ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existujhí zakázky vůčijejich klientům.
15.3. Žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu
zveřejnit.

15.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným,nedoýká
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávajíplatná a účinná.Smluvní strany
se v tomto případě zavazují jednat v dobré vffe s cílem nahradit neplatné/neúčinné
ustanovení
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenémuúčeluustanovení
neplatného/neúčinného.

15.5. Smluvní ustanovení, z nichž Vyplwá, že mají přetrvávat i po ukončenítéto smlouvy, přetrvávají
po ukončení této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
15.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

-

Příloha č'. 1: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky vč. všech jejích příloh - elektronická
podoba na CD

i

T
-

Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele ze dne 25' 8' 2022 - elektronická podoba na CD
Příloha č. 3: cenová nabídka (výkaz vyměr) Zhotovitele ze dne 25' B.2022

15.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz
dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

V Herinku dne 12.9.2022
Za objednatele:

V Praze dne 12.9.2022
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Modernizace ve ejného osvětlení v obci Herink

V' daje v Kč bez DPH

Vl daje v Kč s DPH

Mn.

MJ

1.1 SilničníLED svítidlo typ
B/2700K/cLo
7.2 SilničníLED svítidlo typ ^/2700K/CLo

11
35

ks

10 406,98 Kč

LI4 476'78 Kč

x

138 516'90 Kč

x

ks

7 906,98 Kč

x

36

ks

7 906,98 Kč

x

334 860,60 Kč
344 428'05 Kč

x

1.3

276744,30 Kč
284 65t'28 Kč

167

ks

7 906'98 Kč

465.66 Kč

x

t597 763'45Kč

6

ks

7 906,98 Kč

47 447'88 Kč

x

57 404'67 Kč

r.390

m

352o2.t7 Kč

6

ks
ks

29 092'70
8 337'18
2 511'60
976,80

X

12

20.93
1 389,53
209.30
81,40

x
x
x
x

L0 087,99 Kč
3 039.04 Kč
1 181,93 Kč
844.18 Kč

číslo
1.

L.4
1.5

1.6
7.7
1.8
1.9
1.10
2.

Položka

3.

Zprisobilé

Materiál
SilničníLED svítidlo typ cl27ooKlcLo
SilničníLED svítidlo typ D/2700K/CLO
SilničníLED svítidlo typ E/2700K/CL9
Svodovri kabel CYKY 3x1,5 mm
V ložníkna betonov'í stožár UNl 1m, uchycení na bandimex
Proudová svorka na kabel (svítidlo na vrchnívedeníAES 2x16)
Bandimex páska
Elektronické počítadloročníchprovozních hodin do RVo (HR004)

t2

m

7

ks

Kč
Kč
Kč
Kč
697.67 Kč

ks

347'22Kč

Montážní práce

252
2.L DemontáŽ stávai ícíhosvítidla
255
2.2 MontáŽ nového svítidla
1390
2.3 V měna kabelu CYKY 3x1,5 mm
6
2.4 Montáž vÝložníku
t
2.5 lnstalace a zprovozněnípočítadlaročníchprovozních hodin do RVo (HR007'

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kč/MJ

ostatní

Pronájem montáŽní plošiny (hod.)
P íplatek za recvklaci svítidel
Dlo, zajištěnístavby
odvoz a likvidace demontovaného materiálu

255
255

Reviznízpráva RVo

ks

m
ks
ks

hod

Rekapitulace

4.
5.
6.

Dne: 09.09.2022

87 499'44Kč

x
x
x
x
x

I05 874,32 Kč
L49 989.24Kč

347,22KČ

88 541,10 Kč
3 363,45 Kč

x
x

!o7 134,]3
4069,77

t

13,19 Kč

set

6944,44Kč

1

kpl
kpl

20 693,27 Kč
6 944,44 Kč

x
x
6 944'44 Kč

2429
podíl
98,88%
r,72%

Nezptjsobilé

123 958'05 Kč
28 953,70 Kč
3 750.00 Kč
1 388,89 Kč

2457 432,63Kč
Celkové v' daje
z toho zptjsobilé V\idaje
z toho nezp sobilé vl daje

Kč
Kč
Kč
Kč
697.67 Kč

Zp sobilé

Kč
Kč
Kč
Kč

486.11
20,83
525.00
1 388,89

ks

1

1 320

Nezprjsobilé

bez DPH
2 457 432,63 Kč

2429794'92Kč
27 637,77Kč
Zoracoval

Kč

DPH (2Lo/ol
516 060,85 Kč
510 256'93 Kč
5 803,92 Kč

27 637

Kč

s DPH

2973 493,48Kč
2 940 051'85 Kč

33 441,63 Kč

24o4o'L2Kč

x
x
x
x

Kč
Kč
Kč
Kč

6 109,47 Kč
1

x
x

750'81 Kč
527,44 Kč
205.13 Kč
146,51 Kč

x
x
x
x
x

18 374.88 Kč
26 031,19 Kč

KČ

x

L8 593,63

KČ

KČ

x

706,32
].458,33
4 345,59
1 458'33

Kč

6 080.28 Kč

787.50 Kč

29t,67 Kč

402,11 KČ
25 038,86 Kč

x
x

8

8 402,77 Kč

2940

2Lo/o

58 116,30
59 776,77
277 297,79
9 962,79

x
x

35 033,98 Kč
4 537.50 Kč
1 680,56 Kč

6 944,44 Kč
20 693,27 Kč
x

DPH

Kč

x
33

Kč 516

KČ

Kč
Kč
Kč

-

Seznam poddodavatelů

ELToDo OSVETLENI,

s.r.o., se sídlem l42 0I Praha 4, Novodvorská 1010/l4,
018,
zastoupena
Ing.
51
Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Formánkem, jednateli
společnosti, jakoŽto účastníkveřejné zakázky s názvem ,,Modernizace veřejného osvětlení
Spoleěnost

lČzsl
v obci

Herink" zadavatele rrObec Herink"

čestně prohlašuje,

že bude plnit část veřejné zakázky formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby).
Identif,rkace poddodavatele

:

Název:
Sídlo:
IČ:

osvětlení Týnec, k.s.
Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, okres Benešov, PsČ2574l
2614078I
Rozsah plnění: elektromontážnipráce ve finančnímrozsahu cca250 000,- Kč bez DPH

Y Praze

dne 12.9.2022

ELToDo osVĚTLEN í, s.r.o.
Novodvorská

1

01 0/1 4

142 01 Přaha 4
lČ| 25751 01 8
DlČ! cz25751o1s

'--'t-2
,---':.

Ing. Vítězslav Chmelík

jednatel společnosti

ELTODO OSVETLENI,

s.r.o.

Ing. Petr F
jednate

ELTODO O

s.r.o.

