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Smlouva o dílo
B12 - 024

1.

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
IČO: 26306921, DIČ: CZ26306921
se sídlem: Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 42644
zast. Lumírem Plačkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Znojmo, č.ú. 222613320 / 0300
jako zhotovitel

Město Břeclav
IČO: 00283061, DIČ: CZ 00283061
adresa úřadu: Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav
zast. MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
jako objednatel
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.
Předmět smlouvy
1.
2.

3.

Předmětem této smlouvy je dodávka a realizace díla „Herní prvky MŠ Břetislavova". Realizace bude
provedena v rozsahu dle nabídky ze dne 5.6.2012, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy
ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu
prováděných prací, bude o nich uzavřen dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba
provedení a jejich cena.
Vybavení dětského hřiště bude dodáno včetně nezbytné certifikace splňující normy ČSN EN 1176 a ČSN EN
1177.

II.
Čas plnění
1.
2.
3.

4.

Předmět smlouvy bude dodán v období od 2. - 14.7.2012 s ohledem na klimatické podmínky.
Předmět díla bude předán jako celek.
Pro případ prodlení s předáním díla dle této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Toto ustanovení se
nevztahuje na prodlení, zaviněné ze strany objednatele, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení díla, a to
zejména z důvodů porušení povinností objednatele dle či. V.
Místem plnění je MS Břetislavova, Břeclav.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana ŠupoviT
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašicA V_
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III.
Cena a způsob placení
1.

2.

3.
4.
5.

Celková cena za provedené dílo dle či. I odst. 1 této smlouvy je stanovena částkou 135.504,— Kč (slovy
stotřicetpěttisícpětsetčtyři korun českých). Uvedená cena je včetně 20% DPH. (Cena bez DPH: 112.920,-- Kč).
Specifikace díla - viz cenová nabídka ze dne 5.6.2012.
Kupní cena dle či. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli zaplacena na základě daňové
faktury zhotovitelem vystavené nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od data
předání díla.
Splatnost faktury vystavené zhotovitelem byla dohodnuta na 30 dnů od okamžiku jejího doručení.
Pro případ prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli mimo jiné smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Zhotovené dílo zůstává v majetku zhotovitele do jeho úplného zaplacení objednatelem.

IV.
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje dodržovat obecně
závazné právní předpisy, včetně technických norem.
Zhotovitel je povinen se při realizaci předmětu této smlouvy řídit podle předaných podkladů, příp. technické
dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými stranami obou smluvních
stran.
Zhotovitel je si vědom skutečnosti, že předané podklady, příp. technická dokumentace jsou obchodním
tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení
předmětu plnění.
Zhotovitel je oprávněn dát provést dílo, popř. jeho část jinou osobou na svoji odpovědnost.

V.
Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy podklady, popř. materiály nezbytné pro
provedení předmětu smlouvy, zejména podklady pro přesné prostorové umístění jednotlivých prvků.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro
plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, zejména v případě potřeby na své náklady zajistit povolení ke
stavbě, zabezpečit možnost provedení instalace díla na místě realizace, předmět smlouvy převzít a zaplatit
cenu ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě.
Objednatel je si vědom skutečnosti, že veškeré zhotovitelem objednateli předané doklady "týkající se
předmětu této smlouvy jsou obchodním tajemstvím zhotovitele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně
zavázat i osoby, které se s těmito seznámí.
VI.
Další ujednání
Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům této smlouvy částečně nebo úplně znemožní
plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a
společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním díla
se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat
o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními
posuny termínu pro předání díla.
Dílo se považuje za splněné předáním jeho poslední části objednateli. O předání a převzetí bude sepsán
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana ŠupóviT
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašič\ '
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3.

Předávací protokol. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno v MŠ Břetislavova v Břeclavi, na místě
realizace díla.
Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a násl. Obch.z. Zhotovitel
poskytuje záruku na nosné části konstrukcí 8 roků, u ostatních prvků a částí je délka záruky 5 roků.
Záruky zahrnují bezplatný dovoz náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě, materiálu nebo těmito
zaviněná poškození. Závady plynoucí zvandalství, hrubého zacházení nebo nepřiměřeného používání
nejsou do této garance zahrnuty. Záruky se též nevztahují na běžné opotřebení a na následky živelných
pohrom. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel odstranit vady zjištěné při převzetí zboží nebo
v záruční době v co nejkratší době bez zbytečného odkladu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán
písemný protokol.
VII.
Závěrečná ustanovení

1.

2.
3.
4.

5.

Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být měněn pouze
písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (viz záhlaví této
smlouvy).
Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními
obchodního zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí, že zásilka podaná k poštovní přepravě se považuje za
doručenou 5-tým dnem od jejího předání k přepravě, když za převzetí zásilky odpovídá adresát a tento je
povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby zásilka byla převzata. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé
smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Hovoří-li se v této
smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu,
e-mailovou adresu nebo faxové číslo, druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná
o poslední adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je
běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou v ustanovení či. 1 této smlouvy.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
Příloha: Cenová nabídka ze dne 5.6.2012
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Uhelná 2641/4,669 02 Znojmo
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Za objednatele:
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města

'zhi >tovitele:
\ Lumtír Plaček, jednatel společnosti

VJ

V zastoupení
. Jaroslav Paroiek
místostarosta
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Příloha č . l kSOD

Dětská hřiště
Sportovní hřiště
Truhlářská výroba

Cenová nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Herní prvky MŠ Břetislavova"

Identifikační údaje uchazeče
Společnost:

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Uhelná 2641/4
669 02 Znojmo

IČO:

26306921

DIČ:

CZ26306921

Bank. spojení:

ČSOB Znojmo, č.ú. 222613320 / 0300

Statutární zástupce:

Lumír Plaček -jednatel společnosti

Ve Znojmě dne 5.6.2012

Základní informace o společnosti DŘEVOARTIKL:
Firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. se sídlem ve Znojmě je společností, která se již řadu let zabývá navrhováním a
výstavbou dětských hřišť, sportovních víceúčelových hřišť, truhlářskou výrobou a veškerými aktivitami, které
s těmito oblastmi souvisejí. Naše hřiště, ostatní produkty a služby realizujeme na území celé České republiky.
Cílem naší firmy je nabídnout zákazníkovi široký sortiment výrobků a služeb prvotřídní kvality, veškerý informační a
zákaznický servis a individuální přístup při řešení konkrétních projektů. U námi dodávaných produktů klademe
důraz především na bezpečnost, trvanlivost, velmi dlouhou životnost, příjemný vzhled a vysokou užitnou hodnotu.
Všechny naše produkty a služby jsou dodávány v souladu splatnou legislativou ČR a veškerá námi dodávaná
zařízení dětských hřišť jsou certifikována a splňují normy ČSN EN 1176.
Poskytujeme:
Výstavba hřišť - stěžejní část naší činnosti spočívá ve výstavbě dětských a sportovních hřišť „na klíč", nebo s různou
formou spoluúčasti investora.
Při výrobě námi dodávaných prvků jsou používány nejkvalitnější dostupné materiály, technologie a konstrukční
řešení. Z uvedeného vyplývá výjimečně vysoká kvalita našich produktů a můžeme si tak dovolit našim zákazníkům
poskytnout nadstandardní záruky na naše zboží.
Servis a údržba - samozřejmostí je záruční i pozáruční servis. Vzhledem ke kvalitě produktů spočívá údržba herních
zařízení převážně v provádění pravidelných kontrol tak, jak to vyžaduje norma ČSN EN 1176.
Kontroly - firma DŘEVOARTIKL spol. s r.o. je oprávněna k provádění odborných technických kontrol ( dále jen OTK)
dětských hřišť a sportovišť dle ČSN EN 1176. U stávajících i nově zbudovaných hřišť zajišťujeme provozní i
hlavní roční OTK. Kontrolovaná zařízení posoudíme ve vztahu k platným normám, vyhodnotíme jejich stav a
navrhneme následná řešení a opatření tak aby byla pro uživatele bezpečná.
Projekty-v případě Vašeho zájmu Vás rádi navštívíme a zpracujeme studii grafického návrhu hřiště včetně
kompletní cenové nabídky. U realizace většího rozsahu zajistíme vypracování kompletního architektonického
řešení, případně projektové dokumentace.

Záruky
Za vady předmětu díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a násl. Obch. zák. Zhotovitel
poskytuje záruku na nosné části konstrukcí z modřínového dřeva 8 let, u ostatních částí a prvků je výše záruky 5
let. Záruka zahrnuje bezplatné dodání náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě, materiálu nebo z těchto
důvodů vzniklá poškození. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, hrubým zacházením nebo
nevhodným používáním. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení a na následky živelných pohrom. Není-li
dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel odstranit vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční době v co nejkratším
termínu bez zbytečného odkladu.
Veškerá navržená zařízení dětských hřišť budou dodána v souladu s platnou legislativou v ČR, tj. s
posouzením autorizovanou osobou-zkušebním ústavem.

DREVOARTiKi.

CENOVÁ NABÍDKA
Cena prvku vč.
montáže bez DPH

Obj. č.

Popis

DA 1199.02 A

Multifunkční věžová sestava se
skluzavkou, prolézací rourou, lanovou
sítí, šikmou rampou a lezeckou stěnou

68 000

BH 4959-70

Lezecká sestava s lany a s ptačím
hnízdem

42 900

Cena celkem bez DPH
DPH

Vytvoření dopadové
plochy bez DPH
Pryž l m 2
2 020,00

Cena celkem bez
DPH
70 020,00

42 900,00
117 920,00
23 584,00

Cena celkem vč. DPH

141 504,00

Poskytnutá sleva

- 6 000,00

Cena celkem vč. DPH po slevě

135 504,00

Ceny jsou uvedeny v Kč. V ceně montáže je zahrnuta i cena dopravy na místo určení.

Konstrukce a použitý materiál:
Konstrukce herních prvků jsou kotveny do terénu použitím patek s antikorozní úpravou nevyžadující
následnou údržbu ( žárově zinkované ). Speciální kotevní patky jsou kompletně zabudované do podpěr, aby
nehrozilo žádné nebezpečí zranění.
U nosných konstrukčních částí jsou používány lepené a mimostředové hranoly z modřínového dřeva,
které minimalizují jeho praskání (povrchová úprava: .02-přírodní provedení).
Herní zařízení mají navíc i konstrukční ochranné prvky dřeva (např. ukončovací koncovky z hliníku a žárově
pozinkovaného kovu).
Barevné části prvků jsou z vysoce molekulárního polyethylenu, který si zachovává bez-speciální údržby
krásný vzhled a má vynikající vlastnosti. Díky tomu jsou zařízení připravena pro užívání spojené s minimální
údržbou po nadstandardně dlouhou dobu.
Lanové části herních prvků mají ocelovou výztuhu - lana HERKULES

Návrh zpracovala:
Blanka Plačkova
602 644 744
plackova(5)drevoartikl.cz

DA 1199.02 A Multifunkční věžová sestava se skluzavkou, prolézací rourou, lanovou sítí,
šikmou rampou a lezeckou stěnou
(ilustrativní vyobrazení)

BH 4959-70 Lezecká sestava s lany a s ptačím hnízdem

