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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
eěěáií~cHERY

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

)

Humny 333, Pchery
!' · ""UCCi)(1

l' popi'. čas

Objednatel:
',,:,, ,,,
—
m ílO21/ L
Obec Pchery
"
"ljgj ,:, A, -------a-_
sídlem č.p. 333, 273 08 Pchery-Humny
"
c':i N:tií
lCrli"
zastoupen: Ing. Kateřina Mahovská - starostka obce
tel: 312 587 773, e-mail: obecniurad@obecpchery.cz
.
ĺ
íldlSt|nl)yCh ;)řilOl"l
lČ: 00234788
vedený u KomerčnÍbaňk"y"""""__-----'- .!Ľn'!ĹU47L ,l
Bankovní spojení: č. bankovního účtu 2628141/0100,
{dále jen ,,Objednate/'j
I

l

.,
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Zhotovitel:
HRAS-zařIzenI hřišť, s.r.o.
sídlem Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Do|nÍ Datyně
zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, jednatel

lČ: 47666331
DIČ: CZ47666331
(dále jen ,,Zhotoviteľ')

1.

2.
3.
4.

I. Preambule
Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu
s právní skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se podpisem této smlouvy
zavazují, že změny dotčených údajů oznámi bez prodlení druhé smluvní straně.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomu oprávněny.
Zhotovitel prohlašuje, že realizace díla dále definovaného za podmínek této smlouvy není
plněním nemožným.
Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plněni této smlouvy má být financován z finančních
prostředků Nadace ČEZ v rámci programu ,,Oranžové hřiště 2020". Zhotovitel se zavazuje
poskytnout objednateli potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a dotační podmínky
poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodržení nebo
porušeni zaviněním na straně zhotovitele.

1.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je realizace díla, blíže specifikovaného přílohou č. 1 této smlouvy,
odpovidajÍcÍho požadavkům Objednatele jako veřejného zadavatele, které uvedl v zadávacích
podmínkách pro poptávkové řIzenI s názvem ,,Dětské hřiště na Theodoru", a to za podmínek
touto smlouvou stanovených.
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2.
3.
4.
5.
6.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele
dílo ,,Dětské hřiště na Theodoru" (dále jen ,,Dílo") přesně dle nabídky Zhotovitele.
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v ČI. ||| této
smlouvy.
Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem potvrzeni dodacího
|istu/předávacího protokolu ze strany Objednatele.
Dodávané zboží musí být nové a nepoužité.
Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat platným normám.

6.

Ill. Cena Díla a způsob její úhrady
Cena díla byla smluvními stranami stanovena ve výši 363.984,- KČ + DPH 21%,tj. celkem 440.420,64
KČ (slovy: čtyřistačtyřicettisÍcčtyřistadvacetkorunčeskýchšedesátčtyřiha|éřů).
Cena je určená na základě položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele.
Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cenou konečnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré
nutné náklady, jejichž vynaložení Zhotovitel předpokládá, a to včetně instalace, montáže, rizik,
zisků, dopravy, pojištění transportu, dodání zboží ve vhodném přepravním a manipulačnIm
provedení, apod.
Sjednaná cena díla stanovená v KČ včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména
v případě zvýšení či snížení sazby DPH. Změna ceny je v takovém případě možná pouze na základě
písemného dodatku k této smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje, že daň z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s přIslušnými právními
předpisy.
Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele

7.

Objednatel neposkytuje zálohy.

8.

Fakturace proběhne po řádném protokolárnhm předánÍdí|a bez vad a nedodělků, splatnost faktury

1.
2.
3.

4.

5.

21dníod vystavení.
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2.
3.

1.
2.
3.

4.

1.

IV. Doba a místo plnění
Zhotovitel nastoupí na montáž a realizaci díla nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy (dle
klimatických podmínek).
Zhotovitel dokonči montáž a realizaci Díla v období nejpozději do konce srpna 2021V místě přesně
dle pokynu Objednatele a dle klimatických podmínek.
Místo plněni je pozemek parcely číslo 902/25 k.ú. Pchery.

V. Předáni a převzetí díla
Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotoveni
díla bez vad a nedodělků.
O předáni a převzetí díla sepíši Zhotovitel s Objednatelem protokol.
Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol
obsahujÍcÍ výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen
převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.
Na dodané herni prvky budou zhotovitelem doloženy prohlášeni o shodě.

VI. Práva a povinnosti stran
Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péči tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez
vad a nedodělků nejpozději v terminu uvedeném v ČI. lV této smlouvy.

2.

Objednatel nebo jim zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je
prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat
Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
Objednatel se zavazuje zajistit závazné vyjádřeni o existenci inženýrských sítí a jejich umÍstěnj.
Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,
zejména občanským zákoníkem.

3.
4.

VII. Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den
prodlení s dokončením a předáním díla v terminu podle ČI. lV této smlouvy.
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den
prodlenis platbou ceny Díla.
Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodleniv zákonné výši za každý den prodlení
s platbou ceny díla.
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2.
3.
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2.

3.

VIII. jakost díla, odpovědnost za vady - záruční lhůta
Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výrobky jsou zhotovené v souladu s bezpečnostními požadavky a
zaručuje se, že dílo bude odpovídat platným normám.
Zhotovitel tímto poskytuje na dílo jako funkční celek základní záruku v délce 24 měsíců od uvedení
díla do provozu, resp. od data předání a převzetí díla. Záruční doba na kotevní prvky činí 120
měsíců, na ostatní prvky 60 měsíců, na nátěry 24 měsíců.
Záruční podmínky:
-

Zhotovitel je povinen odstranit či začít odstraňovat bez zbytečného odkladu co nejdříve ode
dne posouzení oprávněnosti reklamových vad.

-

na posouzení oprávněnosti reklamovaných vad má Zhotovitel 14 pracovních dnů.
Reklamace se uplatňuje písemně v sIdle společnosti Zhotovitele s doložením fotodokumentace
reklamovaných dílů.

-

4.

5.

podmínkou uplatnění reklamace je předložení faktury za reklamované zboží.
záruka zahrnuje odpovědnost za výrobní vady. V případě uznáni reklamace má Objednatel
nárok na provedení opravy zdarma nebo na výměnu za nový výrobek.
Za výrobní vady se nepovažují vady způsobené:
-

nesprávným namontováním, s výjimkou montáže provedené Zhotovitelem nebo s jejím
dohledem.

-

devastací, vandalismem.
mechanickým poškozením během
přirozenými prasklinami ve dřevě,
předřenim řetězů a pánviček v
opotřebovánív důsledku běžného

setřením v důsledku používánÍ vrchní barevné impregnace, která je dekoračním prvkem.
Ztráta záruky:
-

1.
2.

provozování.
které neohrožuji nosnost dřevěné konstrukce.
kloubových částech, které jsou vystavené přirozenému
provozováni.

záruka ztrácí platnost, jestliže Objednatel nebo třetí strana na jeho žádost provede zásah,
opravu nebo změnu na zařIzenI nebo výrobku, jež je předmětem dodávky Zhotovitele, a to bez
písemného souhlasu Zhotovitele.

lX. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadániveřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze formou
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S.
6.
7.

8.

písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran
obdrží po jednom.
Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnického práva v souladu s § 2132 až 2134 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tak, že objednatel nabude vlastnického práva k dodanému zboží
teprve úplným zaplacením ceny díla.
Zhotovitel objednatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem.
Odstoupení je účinné následujÍcÍ den po doručeni odstoupení druhé smluvní straně
Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - vyplněný výkaz výměr.

Ve Pcherách dne
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Objednatel
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v kmíu\ěd,, 1"3 ·'1 Zfz_j

název prvku
1

ks

2

Velkokapacitní kolotoč nerez konstrukce

Hračka na pružině s motivem zvířátka

1

1

cena za ks sleva

celkem
bez DPH

DPH°/
"

DPH

12300,00

5%

5%

67450,00

11685,00

21%

21%

14164,50

81614,50

71000,00

2453,85

cena s DPH
14138,85

3

Přeskakovaci tyč

7

5000,00

5%

33250,00

21%

6982,50

40232,50

4

Žebřiny

1

15000,00

5%

14250,00

21%

2992,50

17242,50

5

p'ostorový lanový prvek s lezeckou stěnou a nere"
skluzavkou

1

162600,00

5%

154470,00

21%

32438,70

186908,70

6

Kreslici tabule s počitadlem

1

12700,00

5%

12065,00

21%

2533,65

14598,65

7

Provozní řád včetně sloupku

1

3700,00

5%

3515,00

21%

738,15

67299,00

21%

14132,79

Doprava a montáž

Celkem

67299,00

363984,00

v ceně není zahrnuto:
odvoz a uskladnění vykopané zeminy
parkové úpravy
zhotovení podkladu ti. účinky pádu
zajištění vyjádřeni provozovatelů podzemních sítí a jejich případné vytýčení

76436,64

4253,15
81431,79

440420,64
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