Smluvní
1)
2)
3)
4)
5)

6)

list

0109/2019/1
ze dne:
11.03.2019
Dodávka a montáž stabilního hasicího zařízení do technologického centra
ZAHAS,záchranné a hasičské systémy, Trnávka/37, 75131 Lipník nad
Bečvou
Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:
Datum: yf&J^. -^T^Podpis:
Jméno: Josef Cep, Ing.
Návrh smlouvy č.:
Předmět smlouvy:
Druhá smluvní strana:

Vypracováno - posouzeno právníkem:
Podpis:
Datum: lj,3,l£/9
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
Projednáno s dotčenými odbory:
Dne:
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing.

14. 2, w/f

7)

Připomínky:

8)

Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěU:

9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
Ano
10) Projednáno v radě města:
11)
12)
13)
14)
15)

Podpi

1

ě. usnesení: 16/2019 ze dne 4.3.2019, bodem
č. 687
. usnesení:
Projednáno v zastupitelstvu města: Ne
27. 03. 2019
podpis:
dne:
Smlouvu podepsal:
dne:
Smlouva ze zákona zveřejněna:
pod ID:
Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:
převzal:
Do centrální evidence přijato dne:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VZ2018-071 -OTE-ORG
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku
1.0

SMLUVNÍ STRANY

1.1

OBJEDNATEL
Město Znojmo
Se sídlem:
Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 22
IČO:
00293881
DIČ:
CZ00293881
Jednající:
Janem Groisem, MBA, starostou
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Zastupující osoby:
- jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Otepka
- jednat ve věcech obchodních: ing. Josef Čep
- k výkonu kontroly řádného provádění díla a k jeho převzetí: Ing. Lubomír Otepka

1.2

ZHOTOVITEL
I

ZAHAS s.r.o.
Sídlo:
Tmávka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO:
60775840
DIČ:
CZ60775840
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878.
Bankovní spojení: 65661029/2700
Zastupující osoby: Bc. Karla Vebrová
Osoby oprávněné jménem zhotovitele:
- jednat ve věcech technických:
Bc. Tomáš Červenka
- jednat ve věcech obchodních:
Ing. Petr Blaheta
- k předání díla:
Bc. Tomáš Červenka
- přijímat reklamace:
Bc. Tomáš Červenka
Tel, mobil, e-mail:

tel.:
mob.:
email:

581 750 125
725 408 883
zahas@zahas-sro.cz

2.0

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ

2.1

Objednatel požaduje změnu ve vzduchotechnice k dodávanému systému FirePro za účelem následného
připojování dalších prostor a to v rozsahu:

Původní nabídka vzduchotechniky:
Ventilátor CKX 160 BCs Csix
Potrubní rozvody 160 (cca 7m)
1 z3

:

Výfuk se zpětnou klakou+ tvarovky
Odtahová mřížka stěnová
Montážní materiál
Vyčíslení ceny:
Materiál celkem
18.550
Montáž a doprava
6.500
Cena celkem
25.050
Nová nabídka vzduchotechniky:
Ventilátor TD355Cs Csix
Potrubní rozvody SV315 (cca 7)
2x odtahový ventil DVA 200
Výfuk se zpětnou klapkou+ tvarovky
Odtahová mřížka stěnová
Montážní materiál
Vyčíslení ceny:
81.480
Materiál celkem
Montáž a doprava
15.400
Cena celkem
96.880
>■

3.0

CENA

3.1

Cena za dílo ze smlouvy a změnou v tomto dodatku se sjednává dohodou smluvních stran.
Celková cena za dílo bez DPH: 199.830 Kč

3.2

Objednatel souhlasí se změnami podmínek dodání vzduchotechniky a s navýšením ceny
o 71.830 Kč bez DPH proti původní smlouvě.

3.3

K ceně za dílo bude objednateli účtována k úhradě daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši, odpovídající
zákonné sazbě této daně v době uskutečnění zdanitelného plnění, pouze stanoví-li tak obecně závazný
právní předpis.

4.0

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1

Tento dodatek ke smlouvě, původní smlouvu, podklady, na jejichž základě byla uzavřena, jakož i
veškeré dokumenty, datové materiály a informace, poskytnuté jednou ze smluvních stran druhé smluvní
straně v souvislosti s prováděním díla, je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit třetím osobám
jen v souvislosti se zajištěním řádného provozování díla, v ostatních případech jen s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany. Veškeré tyto skutečnosti mají charakter obchodního
tajemství poskytující smluvní strany s tím, že je její vůlí toto obchodní tajemství chránit a uchovávat v
tajnosti. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit žádnou dokumentaci, tvořící součást díla, jiným osobám
než Objednateli, přičemž Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci používat pouze k účelům, k nimž
byla opatřena. Výše uvedené se netýká zpřístupnění obsahu této smlouvy nebo podkladů, na jejichž
základě byla uzavřena, jakož i dalších dokumentů, datových materiálů a informací, o nichž pojednává
tento odstavec smlouvy, zástupcům Technického dozoru nebo koordinátorům BOZ, zpřístupnění ke
splnění zákonem nebo na základě zákona uložené povinnosti či o zpřístupnění za účelem řádného
uplatnění práva, jakož i v případě zpřístupnění vůči kontrolním orgánům či orgánům státní správy.
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4.2

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registra smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registra smluv, v platném
znění (dále jen „zákon o registra smluv“). Objednatel se tímto zavazuje dodatek smlouvy zveřejnit
dle zákona o registra smluv a zhotoviteli do 15 dnů od zveřejnění doručit prostřednictvím e-mailu
potvrzení o uveřejnění dodatku v registra smluv.

4.3

Ostatní body původní smlouvy zůstávají beze změn.

4.4

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registra smluv. Dodatek je sepsán ve třech shodných vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.5

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté
jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

4.6

Tento dodatek schválila Rada města Znojma na své schůzi dne 4.3.2019 usnesením č. 16/2019
v bodě č. 687.

5.0

PODPISOVÁ DOLOŽKA

27. 03. 2019

Ve Znojmě dne ..........

za Město Znojmo :

V Tmávce dne
f

za ZAHAS s.r.o.:

..................

Jan Grois, MBA, starosta

Bc. Karla Vebrová, jednatel

MĚSTO ZNOJMO

Obtoková 1/12, 669 22 Znojmo
-l"
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