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Smlouva o dílo
uzavřená

podle zákona č. 89/2012

Sb., Občanský

zákoník,

ve znění pozdějších

předpisů

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:

Město Bruntál

sídlo:

Nádražní

994/20, 792 O I Bruntál

IČ:
D1Č:

CZ00295892

zastoupený:

Ing. Petrem Rysem,

kontaktní

00295892

Mgr. Michaela

osoby:

MBA, starostou

Mecová,

projektová

města Bruntál
manažerka

tel: 554 706 317
email: michaela.mecova@mubruntal.cz

(dále jen "objednatel")
a

2. Zhotovitel:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

sídlo:

Pasecká

zápis vOR:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka

IČ:

47917601

DIČ:

CZ4791760

zastoupený:

Ing. Jan Tichý

kontaktní

2374.76001

Zlín
10494

I

Jan Bartáček

osoba:
tel.:

577 001 247

e-mail: quercus@avonet.cz
bankovní

Komerční

spojení:

banka a.s.

1463660237/0100

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")
Dále jen" smluvní strany"
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Článek II.
Preambule
I.

Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čI. 1 této smlouvy (dále jen "identifikační údaje") i oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni
podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany prodávajícího
není potřeba podpisu jiné
osoby či dalšího právního úkonu.
c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení objednatele v rámci veřejné zakázky "Denní

stacionář v Bruntále - část 1. - dodávka nábytku".
2. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení
škody při plnění předmětu smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané
ceně.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy
a že splnění předmětu není plněním nernožným.
4. Zhotovitel prohlašuje,
že je seznámen s tím, že předmět plnění dle této smlouvy je spolufinancován
Evropskou
unií, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175,
název projektu

"Denní stacionář v Bruntále".
5.

Zhotovitel se zavazuje:
a) Uchovávat
veškerou
dokumentaci
související
s realizací
projektu
včetně
účetních
dokladů
minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí být dodržena i tato lhůta.
b) Označit každou fakturu registračním číslem a názvem projektu.
c) Poskytovat
požadované
informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního
úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších
oprávněných
orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost, a to minimálně do konce roku 2028.
d) V případě nedodržení
povinností dle bodu 5 a), b), c) nese zhotovitel veškeré právní důsledky
způsobené porušením povinností.

Článek III.
Předmět plnění
I. Předmětem plnění je "Denní stacionář v Bruntále - část 1. - dodávka nábytku" (dále též "nábytek"):
Předmětem
této smlouvy je závazek zhotovitele
v rozsahu a za podmínek
stanovených
touto
smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmět je popsán
v Zadávací dokumentaci
(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky). Dílo bude provedeno
v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky Denní stacionář v Bruntále - část
1. - dodávka nábytku" a v souladu s ostatními podklady uvedenými v této smlouvě.
Předmět díla a jeho rozsah je popsán v zadávací dokumentaci a výkazu výměr.
2. Součástí dodávky musí být technická dokumentace,
záruční listy, manuály a návody v českém jazyce.
Technická dokumentace,
manuály a návody budou dodány v tištěné podobě. Součástí dodávky musí být
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rovněž doklady, prokazující shodu dodávaného
zákona Č. 22/1997 Sb., v platném znění.

zařízení

s platnými

právními

normami

ve smyslu

Článek IV.
Cena díla
I. Cenaje

stanovena

na základě výsledku zadávacího

řízení a činí:
198.266,00 Kč
41.636,00 Kč
239.902,00 Kč

Cena bez DPH celkem
DPH 2 I% celkem
Cena vč. DPH celkem
slovy: Dvěstětřicetdevěttisícdevětsetdvakorun

českých,

přičemž jednotkové ceny jsou uvedeny v "Cenové kalkulaci nabídky", která je nedílnou
smlouvy jako její příloha Č. I.
2. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty
s dodáním předmětu plnění do místa plnění dle této smlouvy.
3. Objednatel neodpovídá
v rámci veřejné zakázky
4. Zhotovitel odpovídá za
předpisy.
5. V případě, že dojde k
zhotovitele, je tato cena

veškeré

součástí této

náklady

spojené

za správnost sestavení rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele předané
a neodpovídá za vady předané dokumentace.
to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
prodlení v předání předmětu plnění z důvodů
neměnná až do doby skutečného předání.

ležících prokazatelně

na straně

Článek V.
Platební podmínky
I. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Cena bude uhrazena na základě faktury - daiíového dokladu, který vystaví zhotovitel. Na daiíovém
dokladu bude uvedeno číslo smlouvy, ke které se daňový doklad vztahuje. Zhotovitel je povinen na
daiíovém dokladu uvádět registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/1 6_040/0002 175, název projektu
"Denní stacionář v Bruntále".
3. Lhůta splatnosti faktury je 60 dnů od doručení objednateli. Doručením se rozumí předání faktury na
podatelnu objednatele osobně nebo den obdržení faktury poštou.
4. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu
Protokolu o předání a převzetí.
5. Nebude-Ii faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-Ii chybně vyúčtována cena, je objednatel
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nové vyhotovené faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
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Článek VI.
Doba, místo a podmínky plnění
I. Dodávka plnění bude realizována dle sjednaného Harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí této
smlouvy jako její příloha č. 2.
2. Dodávka vybavení bude realizována a předána objednateli nejpozději do 28. 2. 2018.
3. Za den ukončení dodávky se považuje datum podpisu Protokolu o předání a převzetí. Zhotovitel
garantuje, že dodané zboží není zatíženo právy třetích osob.
4. Místem plnění dle této smlouvy je objekt na adrese Smetanova 1113/21A, 792 01 Bruntál.
5. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro realizaci dodávek dle sjednaného Harmonogramu plnění
a oprávněných požadavků zhotovitele.
6. Objednatel je povinen prověřit při převzetí zboží množství a jakost dodaného zboží. V Protokolu o
předání a převzetí je objednatel povinen uplatnit zjevné vady s tím, že v protokolu uvede požadovaný
termín pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro vady, které
samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání.
7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím
dále uvedených pracovníků provádět průběžnou
kontrolu díla,
má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění díla, kontrolovat
průběh
a kvalitu
prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla.
Zjistí-li objednavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s těmito ujednáními a v rozporu s příslušnou
dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud
tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. V případě, že realizace díla ze strany zhotovitele
nebude možná z důvodů odložení nebo zrušení
real izace navazuj ících projektů jinou institucí objednatele,
dohodnou
se obě strany na změně
harmonogramu realizace.
9. Zhotovitel je povinen současně s dodáním kompletního
zařízení/díla
předat objednateli
úplnou
technickou a servisní dokumentaci související s dodaným dílem.

Článek VII
Přechod vlastnického práva
I. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází ze zhotovitele
předání a převzetí.
Článek VIII

na objednatele

dnem podpisu Protokolu o

Vady a záruka na zboží
1. Vadu je objednatel

2.

3.
4.
5.
6.

povinen bez zbytečného odkladu řádně nahlásit zhotoviteli prostřednictvím e-rnailu,
který bude adresován jedné z kontaktních osob zhotovitele (viz čl. 1).
E-mailová zpráva musí obsahovat identifikační údaje objednatele a stručný popis vady. Zhotovitel
takové nahlášení vady vždy bez zbytečného odkladu potvrdí formou odpovědi na zaslaný e-rnail, čímž
se má za to, že zhotovitel dodanému popisu vady rozumí. Nahlášení vady a potvrzení nahlášení vady je
možno předběžně avizovat telefonicky, e-rnailová korespondence je však závazná a povinná.
Záruční dobaje sjednaná na 24 měsíců.
Záruční doba počíná plynout dnem převzetí předmětu plnění dle této smlouvy objednatelem (podpisem
Protokolu o předání a převzetí).
Zhotovitel se zavazuje provádět záruční servis po dobu trvání záruční doby bezplatně, přičemž veškeré
náklady se servisním zásahem spojené nese zhotovitel.
Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 14 ti dnů od řádného nahlášení.
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7. O odstranění vady musí být sepsán protokol s tím, že se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu záruku 24 měsíců s tím, že záruční doba běží od podepsání protokolu o odstranění
vady.

Článek IX
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
I. V případě prodlení zhotovitele s dodávkou je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 5000.- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li
faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek X
Závěrečná ustanovení
I. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel nernůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
osobě.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinným nebo neplatným, zavazují se smluvní strany bez
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena
po vzájemném
projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně
a její
autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a
za podmínek vyplývajících
z příslušných
právních předpisů (zejména zák.
106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
I O.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. I - Cenová kalkulace nabídky
Příloha
2 - Harmonogram plnění
12. Obě strany souhlasí s případným zveřejněním obsahu smlouvy.
č.

č,

Ve Zlíně dne

tf. q, ;('2 , 1ď( 1-

V Bruntále dne:

Za zhotovitele:
QUERCUS NÁBYTEK, ~.1._
Pasecká 2374,76001 ZLÍN
Tel.: 577243414

Za objednavatele:

DTČ: CZ4791760J

Ing. Jan Tichý
jednatel

Ing. Petr Rys,
starosta města Brunt

u
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Příloha

č.: -1

Denní stacionář v Bruntále - část 1. - dodávka nábytku
P. č.

Název

1

Popis s rozměry a materiál*

Vybavení kanceláře

(soubor)

lx
2x
lx
2x

- pracovní stůl do tvaru L (2,90 x 1,65 cm), šířka pracovní desky 60 cm
- kontejner šuplíkový 4 zásuvkový (š 45 x h 50 x v 63 cm)
- věšáková stěna - výška 120 cm, šířka 60 cm, 3 ks věšák kovový
- skříňky ze 2/3 ve spodní části uzavřené, uzamykatelné a vrchní část, tzn.1/3 skříňky prosklená
se dvěma policemi (š 70x h 42 v 148 cm). Vložené panty s hydraulickým dotlumením, kovové

Počet
(ks)

Cena za ks bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

1 soubor

19397,00

19397,00

1 soubor

17900,00

17900,00

úchytky.
Provedení - lamino 18 mm, barva buk. Včetně montáže.
Horní a spodní skříňky, pracovní deska, dřez, baterie, místo pro myčku, barva kuch. linky

2

-

vanilka (či obdobný odstín), preferován je venkovský, případně rustikální styl
Spodní skříňky
lx - skříňka pod dřez - výška 85 cm, hloubka 60 cm, šířka 50 cm
2x - skříňka s 1 zásuvkou - výška 85 cm, hloubka 60 cm, šířka 50 cm
lx - skříňka se výška 85 cm, hloubka 60 cm, šířka 60 cm
- délka kuch.linky celkem až 2,20 m včetně myčky 60 cm, šířka 60 cm
(soubor) Vrchní skříňky
2x - skříňka dvou dveřová prosklená - výška 72 cm, hloubka 32 cm, šířka: 50 cm
lx - skříňka otevřená policová - výška 72 cm, hloubka 32 cm, šířka 60 cm
lx - skříňka jedno dveřová - výška 72 cm, hloubka 32 cm, šířka 60 cm
Pracovní deska ve stejném provedení jako obklad za kuch linkou, světlá barva - konkrétní
odstín bude vybrán s dodavatelem. Materiál dřevotříska + laminát, tloušťka 3,8 cm. Tloušťka
desek skříněk: 1,8 cm. Provedení pantů - pant vložený s hydraulickým dotlumením. Úchytky
plastové. Baterie páková. Dřez s odkládací plochou, nerez. Včetně montáže.

Kuchyňská linka

Ctvercový, deska lamino, tI. 18 mm, provedení buk, rozměr desky:

3

Stlll jídelní

4

Židle jídelní

5

Židle čalouněné

6

Kancelářské židle

I

I

80x80 cm, výška 72 cm, nohy

kovové šedé
Dřevěná, čalouněný sedák, provedení buk, nosnost min. 120 kg, šířka sedáku 40 cm, hloubka
sedá ku 38 cm.
Dřevěná včetně područek, čalouněné zádové opěry o výšce 94 cm, nosnost do 130 kg, výška
sedací plochy 46 cm čalouněný sedák o šířce 44 cm a hloubce 40 cm.
Prodyšný opěrák, kolečka pro měkké povrchy, nastavitelné područky, synchronní mechanismus

7

Vitrína informativní

8

Šatní skříně pro zaměstnance

aretací y libovolné poloze a nastavení síly protiváhy,
látka a síťovina
Interiérová, hliníkový rám, uzamykatelná,

1363,00

5452,00

15

845,00

12675,00

15

3 071,00

46065,00

5

2694,00

13 470,00

2

4896,00

9792,00

5

5886,00

29430,00

15

2939,00

44085,00

Celkem

198266,00

I
I

s

nosnost min. 120 kg, materiál potahovaná

čelní část z pevného akrylu, jednokřídlá,

na vvšku i na šířku velikost 940x 1288 mm
Dvoudvéřová šatní skříň na soklu, uzamykatelná,

4

možnost umístit

větrací otvory, velikost 1800x600x500 mm, tI. 18

mm, mat. laminovaná dřevotříska - olše, vnitřní vybavení: horní pevná police, skříň rozdělena v
dolní části svislou dělící přepážkou s 2 dvojháčky na oděv

-_._--9

Šatní skříně pro klienty

~~-~

* Jednotlivé

rozměry

~.

Jednodveřové,

uzamykatelné,

s větráním;

mat. laminovaná dřevotříska

police a tyč na ramínka; rozměr 1750x420x500

buk, v horní části pevná

mm, tI. 18 mm

, ri;~!iI:l=~Q

jsou orientační.

Tolerance +/- 5 cm u židlí, u nábytku typu skříně, stoly, police, tabule atd. je povolena tolerance

[provede vlastní zaměření po dohodě se zadavatelem.

+j- 10 cm vždy však s ohledem na účel kjakemu

ma pnslusny prvek stoužlt'!'

Zhotovitel

si

Časový harmonogram plnění

" Denní stacionář v Bruntále - část.l-

dodávka nábytku"

časový harmonogram:
Dodávka díla bude rozdělena do tří následujících fází:
1) Technická příprava výroby: v této fázi zhotovitel
detailů s objednatelem

a vypracování

provede zaměření prostor,

zkonzultování

technických

výrobní dokumentace.

Termín: od pokynu k zahájení prací do 3 týdnů
2) Výroba nábytku: v této fázi bude zhotovitelem

vyroben nábytek a nachystány ostatní položky dodávky

Termín: od pokynu k zahájení prací do 8 týdnů
3) Doprava a montáž interiéru:
a vybavení v jednotlivých

_vtéto fázi_bude zhotovitel

navážet a rozmisťovat

a postupně

montovat

nábytek

místnostech.

Termín: od pokynu k zahájení prací do 9 týdnů
Zahájení dodávky a montáže nábytku na místo plnění od 10.2.2018,

termín dokončení dodávky a montáže

nábytku v místě plnění do 28.2.2018.

Harmonogram
je možno upravit a upřesnit
stavebních prací či jiných skutečností.

na základě

požadavku

objednatele

v závislosti

na hotovosti

