Smlouva o dílo č.86 l 2017

uzavÍenapodle ustanovení$ 2586 Zákona č.89l20I2 Sb.' občanskýzákoník,
mezi nižeuvedenÝmi smluvními

TR Antoš,s.r.o.
se sídlemNaPerchtě1631.Tumov.PSČ 511 01

tČo: 48152587
D I Č :C Z 4 8 I 5 2 5 8 ]
Bankovníspojení:

Komerčníbankaa.s.'č.ú.14300-581/0

Firmaje zapsanáv obchodním rejstříku, vedenéhoKrajským soudem v

zastoupena: panem Jiřím Antošem,jednatelem firmy
zastoupenave věcech technických : panem Janem Zahradníčkem,ředitelem firmy
Tel. : 481 549 368

(dálej en,,zhotovitel,'
)

a

Město Dubňany
se sídlemnáměstí15.dubna
1149,Dubňany'PSČ69603
IČo: 00284882
DIC:
zastoupené
: panemFrantiškemTřískou'starostouměsta
Tel.:518 698527,e-mail: starosta@dubnany.eu
(dálej en,, objednatel,,)

T.
Předmět díla

objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištěnívýroby a montážehemích prvků
z akátovéhodřeva ďe ČSN EN 1176, a to dle cenovénabídkyč. I7O829, jejížpoložkoý rozpočet
byl součástí
nabídkypodanéna základě poptávkovéřízeníze ďne 24'10.201] a je nedílnousoučástí
této smlouvy (viz příloha)na akci:

,,Dětskéhřiště mŠounň anyo,
il.
Cena díla

Cena dílaie stanovenadohodou mezi obiednatelema zhotovitelemna celkovou částku:

- Kč 782,943,- Kč]64.4]B'- Kč947,361,-

: částkabez DPH
: DPH

: celková částka

Po řádnémpředání díla bude vystavena faktura se splatností30 dní.
Cena montážeje kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený(skála, navóžka, nadměrný
kořen,...) s maximálním sklonem do 50Á, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,.'.).
V opačném
případě budou účtoványvícepráce,

ilr.

je od
Předpokládaný
realizace
termín
Předmět
dílabudepředánnejpozději
do

Doba plnění
I.2.2018
30.4.2018

ť

V případěnepřízniqých klimatických podmínek bude termín montážezměněn, upřesněn avzájemně
odsoúlasen oběma smluvními stranami(dodavatelemi obiednatelem).

IV.
Práva a povinnostismluvníchstran

1 . o předáníapŤevzetíprostor adi|a sepíší
oba účastnícizápis.
2 . Zhotovitelem dodanéhrací sestavy a jejich instalace bude odpovídatplatným technickým a
bezpečnostním
předpisůmdle nonny ČsN BN t tzo.
3. Zhotovitel předá veškeroudokumentaci dle CSN EN IL76, která osahuje veškerécerÍifikáty'
formulář o urazu, kontroly a ídržbl, návštěvnířád, provozní řád, povinnosti provozovatelů
dětských hřišť,provozní kontrolu a návod k údrŽbě.
4 . V případě, že zhotovitel nesplní konečnýtermín dodávky je objednatel oprávněn účtovatmu
smluvnípokutu ve výši 0,05 oÁz ceny di|azakaždýden prodlení.
V případě, Že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám' je povinen uhradit zhotoviteli
smluvnípokutu 0,05 yo Zcety díIazakaždýden prodlení.
5 . Do úplnéhozap|acenífaktury ztlstávápředmět díla majetkem zhotovitele.
6 . objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o
existenciinženýrsk'Ýchsítína pozemku budorrcíhohřiště, kterév případě existencebudou
vytyčenyobj ednatelem.
objednatel máprávo kontroly prováděnídíla.

V.
Záruky

Záručnídoba na předmět díla je 60 měsícůod předání dí|a(nevztahuje Se na nátěr), garance na
akátovédřevo proti hnilobě je 10 let.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným použiváním.opotřebením (barva) způsobené
běžnýmpouŽíváním(mechanickéčásti,lana, skluzavky. . .) a vandalismem.
Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotaženišroubů(cca jeden měsíc po
uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka' který bude provádět běžnévizuá|ni a
provozní kontroly.

VT.
ostatníujednání

obsah tétosmlouvy není obchodnímtajemstvímve smyslu $ 504 zákona č, 89l20I2 Sb., a obě
smluvní strany soúlasí s případným zveřejněním smlouvy.
obsah tétosmlouvy je možnéměnit, doplňovat a upravovat výlučněpísemnými dodatky vzestupně
číslovanýmia podepsanými zástupci obou smluvních stran.
Y otázkách. kterénejsou touto smlouvou výslovně upraveny' Se řídíprávní vztahy smluvních stran
ustanovenímZákana č. 89l2a2 Sb', Cbčarrský.zákoník a dalšímiobecně závaztými právirínii
předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají
přednost před ustanovenímzákona.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou prvopisech, znichž kažďá ze smluvních stran obdtžíjedno
vyhotovení.
Smlouva nabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Dílo bylo schválenona2l raděměstadne 1.11.2u'7,

V Turnově dne :

V Dubňanech dne :

fi'.*i;#ff",ffi

\l\'BdntišekTříska

4L-44b'&

starostaměsta

DUBŇANY
MĚsTo
,l

Nám' 5' c|ubna1149
li90 03 Dubňany
lČ:oozg+bbz,D..|Ó:C7002B4B82

''MŠDubňanv''
PoIoŽky
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Popls

šestibokýaltáns lavicemi
5x Iaviěka,iehlanovástřebaz bonskéhošindele
minimá|nírozměr4.9x4.3x3.4m
anovécentrum
lýškavolnéhopádu 0.6m
)x Ianováatrakce,7x stojinas osmiúhe|níkovou
podestou
ninimá|ni

o
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|ozjní

ninimální rózměÍ 31r3 ÍYn lám

rastíněnÍ
nad pískov|ště
ninimá|nírozměr5.5x4.8x2.9m

aviěka s opěrad|em bez područek
n i n i m á | n íř o z m ě r 1 . 7 Y o - 6 xm
1
vahaďová houpaěka
výška volného pálu Ím
min|má|níÍÓzměř 4x0.6Íl ' l m

ba|anční
chůdy
výškavo|néhopádu max' 0,6m
nášlapnýkúls přídržným
mad|em
ř^7mÁř
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řóhóř

Kě/MJ

Kč/bozDPH
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r05000,00

í05000'00
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158900,00

158 900,00
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r59 700.00

159 700,00
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22 500,00

22 500,00
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í4 500'00

14 500.00
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6 700.00

20 100,00
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14 900,00

14900,00

ks
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2 500,00

20 000.00

ks
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25 200,00

25 200,00

ks
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9 900,00

19 800,00

ks

1

25 500,00

25 500,00
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rampovanoupacka
.avěšené
tampové|ano
pádu 1m
lýškavo|ného
tiniňální

Množslví

ci+'

cískoviště3x3m s krycíp|achtou

miňimá|ní
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9Y

MJ

{^ íw6 {v,lx

Ťu|tifunkční
sestava
lýškavolnéhopádu Í,9m
íestihrannápodesta,lichoběžníkovápodes|a,skluzavka,7x dřevěný žebřik,
oziní
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fá'ňór

Předpokládanýrozpočet

'Yí

pružinové
houpadIokúň
výškavo|néhopádu 0,59m
minimá|ní
řozměř 1x0.44Yn-q2m
houpačkahnízdo
qiškavolnéhopádu Im
1í
kruhovésedátko61.3m
minimá|nirozmě.3.3x1.3Í1
65m
záhon
1 2 oěstební
Ť|inimá|ní
rÓzměI2xíÍnam
cružinové
dvouhoupadIo
í 3 {ška volnéhopádu 0,43m

ks

2

5 600,00

11 200,00

ks

í

I 900,00

I900,00

]ruŽinovÓhoupadIoaerop|án
{ška volnéhopádu 0,59m

ks

1

I900,00

I900,00
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ninimá|ní řó7mňř 1 4ýn 4flrn 7m

14

n|n|mální ťozměÍ o-7lxÓ

lt4Yn 79m

15

popínacímřiž2x2m
díevěnápopínacímřížmezíkú|y
minimá|ní
fozměř2.05x0-í
x2.2m

ks

2

'r2900,00

25 800,00

't6

SLEVA

ks

I

-39300,00

-39300,00

]ena herníchprvkůca|kembez DPH
Cenaza smontování prvkůbez DPH

]ena za vybudování
pIochy
dopadové
)opravabez DPH
;e|ková cena bez DPH
)PH

;e|Ková oena s DPH

602600,0(
90 443.0(
54 000,0(
35 900.0i
782 943.0(
1 6 44 1 8 , 0 (

947361.0(

