SMLOUVA O PILO
na provedení díla
„Vybavení T I C Břeclav nábytkem" dále jen dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

číslo smlouvy
I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: ing.Jiří Riebauer/lnteriér Riebauerová
Adresa
Žižkova 23,69002 Břeclav
IČ:
61415294
DIČ:
CZ 6308311581
bankovní spojení:ČSOB Břeclav
Číslo účtu:
111408690/0300
Telefon:
e-mail:

(-420/519321375
info@riebauer.cz

Objednatel: Město Břeclav
Zastoupený: Ing.Pavlem Dominikem, starostou
Sídlo: nám. T.G.Masaryka 3,Břeclav 690 81
IČ: 00 283 061
DIČ: CZ00283061
(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT S M L O U V Y
i.Předmětem plnění je zhotovení díla - „Vybavení TIC Břeclav nábytkem"
2.Kompletní dodávkou díla „Vybavení TIC Břeclav nábytkem" se míní pro účely
této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a
úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle bodu II. 1. této smlouvy
3.Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a
to:
- dle přiloženého seznamu a technické specifikace použitých materiálů a doplňků
- krycího listu (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4.Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné
s um,
že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a
zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných
rozsahem použitých položek.
5.Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny
právními předpisy a státními technickými normami souvisejícími s předmětem výzvy.
Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět
plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
• 6.Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály.
technologie nebo změny.
• Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a
jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené
seznamem a technickou specifikací, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
• Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména obstarání a přepravu věcí a materiálů.
zhotovení a montáž nábytku, dále poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad
v záruční lhůtě.
•

•

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle či II. je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2
zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je
stanovena podle krycího listu zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.
Cena celkem bez DPH

291.173,- Kč
2

Cena celkem vč. DPH

352.319,-Kč

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí
zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti
s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis
ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou
cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení
změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci
těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnut}'.
•

•

IV. ČAS A M Í S T O PLNĚNÍ

1. Termín dodání nejpozději 30 dnů od podpisu smlouvy
2. Zhotovitel provede dílo řádně, včas, bez vad a nedodělků, v dílčích termínech dle
oboustranně odsouhlaseného harmonogramu. Případné změny v termínech z důvodu
podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou
r-'seriy vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.
3.
Místem plnění
8,69002,Břeclav

objednatele na adrese Lichtenštejnský dům,U Tržiště

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ P O D M Í N K Y
Splatnost faktury 30 dní od předání a převzetí díla.

•

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel
odpovídá za případné škody v průběhu zhotovení a montáže nábytku svým pojištěním
a nechaje odstranit čije nahradí objednateli v plné výši v době stanovené případným
doplňkem této smlouvy.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené
v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné
. .ovcdení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu
objednateli.
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3. Zhotovitel je zodpovědný za to. že technologické postupy prací odpovídají platným
bezpečnostním a požárním předpisům.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

• K předání díla dojde po jeho dokončení,v místě plnění. Lichtenštejnský dům,U
Tržiště 8
69002 Břeclav
• Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci
smluvních stran, tj. objednatel a zhotovitel. Zápis bude obsahovat soupis případně
zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění.
Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
samv o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o
předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo
nedodělky.

V l i l . ZÁRUKA NA DÍLO
• Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 24
měsíců od převzetí prací.
-- Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady. které se projeví
v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení, do předání
díla. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.
3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vady dle předávacího
protokolu (viz či. V II. odst. 2.) je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení.
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4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady. dohodnutého v reklamačním
řízení, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 100,- za každou vadu a
den prodlení.

X. ODSTOUPENÍ OD S M L O U V Y
•

Objednatel může odstoupit od smlouvy do 7 dnů od podepsání smlouvy.

XI. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

•

• Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a přistoupit ke smluvnímu
jednání.
• Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
• Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
• Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
• Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1
zhotovitel.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani
za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu
oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.
•

Smlouva obsahuje 5 stran textu + přílohy

Příloha č. 1 - nabídkový list TIC Břeclav

V Břeclavi
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Za objednatele

^ď^^,
MĚSTO BŘECLAV
- Slovácká 2587, 690 0? i . ',.\
. Tel/fax. 519 321 375. 5U
,• „v,
:
SmsĚ° 6^15294, DIČ CZ6306311581
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IČO: 61415294, DIČ: CZ6308311581
telefon. +420-519321375. fax: +420-519322161. mobil +420-777738559, mfofánebauer cz
V Břeclavi 10.8.2015

Věc: CENOVÁ NABÍDKA - Město Břeclav
Předmět dodávky
Vybavení TIC Břeclav nábytkem
Provedení:
viz zadání technická specifikace a příloha č 1
varianta atyp.výroby zakázková
A/ položkový rozpočet
UČ /viz specifikace prvků
| 1.skříňová sestava policová-R1L/1x šatní část/
2. skříňová sestava policová-R1P
3. skříňka spodní S01
4. skříňová sestava policová R2
: 5. regál prodejní R3
6. regál prodejní R4
í 7. stůl pracovní 1650/800/750 S1
8. stůl PC 1000/600/750 S2
9. kontejner zásuvkový -centr.uzam
10. prodejní pult-obslužné části terminálu P1
11 regálek sklo R5
i^.. ,.. rdcjní pult-pravá zvýšená část P2
13. prodejní pult-pravá zvýšená část průchod P3
14. křeslo pracovní w 952
15. židlejednací Shell
16. dopravav montáž
celkem TIC bez DPH 2 1 %

1.
2.
3.
4.
5.
! 6.
7.
8
I 9.
10.
11.
12.
13.
! 14.
15.

KC/viz specifikace prvků
stůl pracovní 1600/800/750
stůl pracovní 1400/800/750
stůl pracovní 1200/800/750
plát -roh vč.nohy
stul jednací 2100/1000/750
stolek konferenční
kontejner zásuvkový -centr, uzam
skříň šatní 1580/800/400 se zámkem
skříň policová s dveřmi 1580/800/400
skříň policová s dveřmi a nikou 1580/800/400
skříň policová s dveřmi a nikou 1580/780/400
skříň policová,otevřená nízká
750/1060/400
křeslo pracovní w 952
židlejednací Shell
sedačka š.220

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
3
2

3
1
2
3
1
1
3
2
2
3
2
1
3
9
1

9 800
9 920
3 690
10 480
16 800
18 440
4 119
3 918
3 895
18 900
4 250
9 600
9 600
1 930
870

9 800
9 920
3 690
10 480
16 800
18 440
4 119
7 836
11 685
18 900
4 250
9 600
9 600
5 790
1 740
5 900
148 550

4 119
3 929
3 648
2 300
6 260
2 360
3 895
3 950
4 130
3 590
3 450
2 500
1 930
870
10 99C

12 357
3 929
7 296
6 900
6 260
2 360
11 685
7 900
8 260
10 770
6 900
2 500
5 790
7 830
10 990

28.8.2015
5 860
117 587

16. doprava, montáž
celkem KC bez DPH 2 1 %
Kuchyňka KC/viz specifikace prvků/
!
1. skříňka spodní š.90 2 dveře
2. skříňka spodní zásuvková/3 š.60
3. skříňka horní š.90 v 72,5
! 4. skříňka horní š.60 v 72,5 MW trouba
5. pracovní deska 150 cm
_ 6. _Dřez a baterie
r 7. varná konvice
i 8. mikrovlna trouba
9. lednička volná v.85
10. doprava-montáž
celkem kuchyňka nez DPH 2 1 %
CELKEM cena bez DPH
DPH 21 %
CELKEM cena vč.DPH 2 1 %

2515
3 420
2 085
2 091
1 575
2 400
750
1 760
6 950

2 515
3 420
2 085
2 091
1 575
2 440
750
1 760
6 950
1 450
25 036
291 173
61 146
352 319

I

|
nabídku předkládá.ing.Jiří Riebauer/INTERIER RIEBAUEROVÁ

Slovácká 2587, 690 02 Břeclav
Tel./fax: 519 321 375, 519 322 161
|CO; 6l41Sg61, DlC- CZ63083115R1

