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Smlouva o elito 4'4 7 ;v
uzavřená na zákíoclě dohody smluvních stran rjikoíív na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran podle ustanoveni § 2588 a násL zákona 6. 83/2012 3b.. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (déle jen „občanský zákon íký

■j

i,
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený; 
bankovní ©.pojení: 
e, účtu:

Žižkcsva 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank C2f a.s.
4050005000/6800

(dále jen „objednatel*1}

Vysočina Media srno*
se sídlem:
zastoupenv:
IČO:
bankovní spečení:
č.ú.:
(dále Jen „zhotovitel*)

Polanská 4382/2C, 586 01 Jihlava 
Lukášem Dubnem, jednatelem 
27744493 
Komerční banka 
107-8361720237/0100

li
Pfedmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodán! díla specifikovaného v či II, očist. 3 
této smlouvy pro potřeby objednatele.

2. Předmětem táto smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo blíže specifikované 
vel II. očist. 3 této smlouvy (dále jen „áílď) a závazek objednatele za řádně a včas 
zhotovené dílo zaplatit cenu uvedenou v čí. V cdst. 1 této smlouvy.

3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí;

„Audiovizuální technika na akci Sportovec Kraje Vysočina 201S cfm 11.4. 2019"
- blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy

Ili
Povinnosti stuiiivnieii stran

1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést clilo za podmínek sjednaných dla čt IV. této 
smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby 
a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak.

.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v cl. V. odsi 
1 této smlouvy.

3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých 
pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a 
včasná provedení díla.

4, Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, 
které mohou ohrozit proveden! díla nebo způsobit zpoždění provedení díla.
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Soba a míst© plněni

1 Místem plnění Jsou prostory Seachmli, na aclrsse Táborská 2467, 393 01 Pelhřimovů 
a termín realizace je od 10, do 11.4.2019.

2. Zhotovitel cMfpevldá za vady díla. Vadou dfla se rozumí odchylka v kvalitě dodaiíéficv 
díla {nejakostnl dodávka) nebo odchylka proti objednanému druhu či množství' 
(neúplná dodávka). Objednatel je povinen vady v druhu, množství či kvalitě dodaného 
clila uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozclěp vlak do 5 pracovních
dnů od jejich zjištěni.

V.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za dtto je stanovena na 197 787 lič včetně DPH, Cena zahrnuje 
všechny položky nutné k řádnému splněn? všech, závazků zhotovitele cíle této 
smlouvy, včetně veškerých nutných nákladu s tím spojených (např. balné, náklady m 
dopravo, aporf,). Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu 
v souvislostí s plněním táto smlouvy vzniknou.

2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšeni ceny díla ze strany 
zhotovitele v průběhu jeho prováděni, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. 
Navýšení sjednané ceny -musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na 
zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného 
snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu jeho prováděnu a to v případě 
sníženi zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty 
DPH v závislosti na sníženi zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě úpravy výše ceny dle tohoto ustanovení se nebude uzavírat dodatek ke 
smlouvě.

3. Cena bude ohrazena na základ© daňového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného 
zhotovitelem. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode 
dne jejího prokazatelného doručení objednat©;!,

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně 
závazných předpisů a zákona č. 235/2004 8b., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli stím. že ode dne doručení 
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona 6. 235/2004 Six, o daní z
přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisu, je den dodaní díla v souladu s cl IV. 
této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje uhradit faktum ve lnuté splatnosti Dnem splněn! platební 
povinností se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu objednatele.

7. Úhrada za plněni z této smlouvy sude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně {finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smysly ustanovení § 109 odsi 2 písm. c) zákona č, 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněn! pozdějších předpisů (dále ien 
„zákon o DPH").

8. Pokud se po dobu účinností této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 očist 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj 
uhradí DPH za zdanitelná plněni přímo příslušnému správci daně. Krajem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné částí smluvní ceny rovnající 
se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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Sankce

1 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem:-
v souladu s čl. V této smlouvy je xfiofoviíal oprávněn požadovat na objednateli úrofo 
zpixKlIenl ve výši 0,05 % 2 nezaplacené částky, a to za každý i započatý den--, 
prodleni.

2. V případě, že zfiotovMsf neprovede dílo řádně a v termínu stanoveném v čl. IV. očist. 4 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok 2 prodleni ve výší 
0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až clo okamžiku řádného 
odevzdáni díla.

3. Zaplacením útoky z prodlení nebo smluvní pokuty nosí omezena výše nároku na 
náhradu škody.

VIL
Ukončeni smlouvy

1. Pokud zhotovitel nedodá dílo ve sjednaném termíny nebo poskytne dílo v rozpěni 
s touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem následujícím po drtí prokazatelného doručeni jeho písemného 
vyhotovení zhotovltoO
Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez 
uvedení důvodů, s výpovědní lhůtou dvou měsíců, která počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, kdy hyb písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
druhé smluvní straně.

VII!.
Závěrečná ustanoveni a ostatni ujednáni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisy oprávněnými zástupci obou smluvních 
sIran a účinnosti dnem uveřejnění ¥ informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2. Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatku, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahy a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 1G6/1S99 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registry smluv.

5.. Výběr zhotovitele byl proveden v soulady s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro
zadáváni veřejných zakázek č. 07/17 ze ům 15. 5. 2017.,

6. Osobou objednatel© oprávněnou jednat ve věcech souvisejících s touto smlouvou je 
ing, Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtmana, tel. 564602146, e-mail: cech.z@kr-
vysodna.cz.

7. Smluvní strany sjednávají že tato smlouva a vztahy touto smlouvou blíže neupravené 
se řídl příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z nichž se přednostně použijí 
ustanovení týkající se smlouvy o dílo.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, 
z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
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Smluvní strany po jejím přečten! prohlásil]!, že souhlas? s jejím obsahem, že byla 
sepsána na zaklade pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni a za jinak jednoznačně 
nevýhodných podmínek.

1 0 * 20Í
V Jihlavě dne

MUDr. Jiří Běhoui 
hejtman kraje

:Ž ® S-V C:
43SÍ'
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■S ív&s. 
;;si 01

Lukáš Duben
jednatel
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Rozpočet audiovizuální technika na akci 
Sportovec Kraje Vysočina 11, 4. 2019

■ —■ -se -y IV. 1 1 jV'V ■

Chamsys MQ1Q0 - světelný pult
Wash ■,4j 350 Kč j •• 00V Kč i
Spot pointe 161 500 Kč i 8 000 Kč f
ÁRŘI 2kw 4 j 100 Kč j 400 Kč i
Haser 21 500 Kč j 1 000 Kč
Kabel áž stmí vadě rozvaděče 2| 1 000 Kč j 2 000 Kč j

i Sun strip - osvětiení lávek ................22 í__.......430 Kč

.......Ts i.......... 500 Kč"

3 800

........el/ORYč
monitory 2f 400 Kč O;-, v ••
pult Yamaha MÍČI 1 j 3 000 Kč 3 ■;
Mic. (mikfony, drátové, bezdrátové) 4 300 Kč 1 200 Kč i
Kabel áž stojany rozvaděče
tSdsíány P4 - 31 m2 - LED 5x4 LED 4x4. LED 4x4. LED 3x3

[Světla

li - pÓOKŤ)

61j 1 100 Kč

V | 20 600 Kč

2 000 Kč 1

“sTTbolftn

J”26600KčI
Zvuk 1| 15 000 Kčj 15 000 Kčj
jLED obrazovka 1 67 100 Kč 67 100 Kč
(Zvukař, 0 světlo věc, Led kar, Riger 8 3 500 Kč 28 000 Kč
[Supervize 3i 4 000 Kčj 12 000 Kč
(Pomocníci - stavba, úkiid - odhad 121 1 230 Kč 1 760 Kčj
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