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Statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924 ^
Bankovní spojení:

Odpovědný útvar: Odbor vnitřní správy MMZ

P00JMB68

dále jako „objednatel"

DIRP, s.r.o.

IČO: 49974955
DIČ: CZ49974955
Zapsán: v obchod
Bankovní spojení:

dále jako „zhotovitel"

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a nási. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 179-2190326

číslo veřejné zakázky:

PREDMETSMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému
provedení dodávek a prací specifikovaných dále touto smlouvou (článek
závazek objednatele k zaplacení ceny za provedené dílo (článek IV.).

a bezvadnému
I bod 2. a 3.) a

(dále jen ,,dílo“).

2. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce a montáže, související s výrobou,
dodáním a následnou instalací pojízdného archivačního regálového systému pro Magistrát
města Zlína, oddělení spisové a archivní služby v suterénním prostoru objektu ve vlastnictví
statutárního města Zlína na ulici Kvítková 4122 ve Zlíně, které je podrobněji popsáno
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zejména v podmínkách výběrového řízení (čl. II. této smlouvy). Nedílnou součástí předmětu 
je í provedení činností souvisejících s realizaci montážních prací, tj. sestavení a seřízení, 
následně i provedení úklidu a nezbytných manipulací, zaškolení uživatelů (v ČJ) aj.

Dodávky i stím spojené práce budou provedeny v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Pojízdný regálový systém pro MMZ 
v objektu smZ, ul. Kvítková 4122, Zlín", v souladu s podklady dle čl. II. této smlouvy a oceněným 
soupisem prací a materiálu (příloha č. 1 této smlouvy)

Veškeré dodávky materiálu (funkčních celků), montáže a související práce potřebné k řádnému 
provedení akce, budou provedeny v souladu s platnou legislativou a ČSN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se provést dodávky s potřebnou péčí, v ujednaném čase a 
obstará vše, co je k provedení potřeba, v souladu s podklady pro provedení dodávek (článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

II.

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu, které zahrnovaly výzvu k podání nabídek a prokázání splnéní kvalifikace ze dne 25. 3. 
2019 včetně příloh, zejména technické specifikace požadovaného předmětu plnění, a dále 
příloha č. 1 této smlouvy (specifikace dodávky).

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny potřebné 
informace a prohlašuje, že se s těmito jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze 
podle tohoto provést tak, aby dodaný systém sloužil svému účelu a splňoval všechny požadavky 
na něj kladené a očekávané.
Od takto vymezeného rozsahu (technické specifikace) se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla.

111.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění prací bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději však ve 
lhůté do 30 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.

2. Práce budou provedeny (řádně ukončeny a předány) ve Ihútě 6 týdnů ode dne zahájení 
provádění prací.

3. Dodržení termínu provedení prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody smluvních stran formou písemného 
dodatku ke smlouvě, schváleného Radou města Zlína.
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IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e
mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I této smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu.

3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné 
obsahovat soupis případně zjištěných drobných vad a nedodělků díla, tj. takových vad, které 
nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit 
neprodleně, nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami (viz. čl. IX odst. 3 této 
smlouvy).

4. Budou-li při předání díla zjištěny závažné vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání 
díla, objednatel dílo nepřevezme a o této skutečnosti sepíší záznam.

5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem se veškeré 
údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatelem v 
protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých 
lhůtách a na své náklady.

V.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za realizaci díla v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a 
včasnou realizací předmětu plnění dle této smlouvy,

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši uvedené v položkovém rozpočtu (rozpočtu), 
který je přílohou č. 1 této smlouvy, takto:

Provedené dílo v rozsahu čl. I této smlouvy 
bez DPH

636.000,- Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného 
položkového rozpočtu (příloha smlouvy č. 1 této smlouvy) do úplného dokončení díla.

4. V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou 
tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení díla vystaví objednateli daňový 
doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. Objednatel jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim
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přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. 
Dnem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) 
doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.

Úhrada daňového dokladu (faktury) bude objednatelem provedena do 90 % její výše. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek:

a) předání a převzetí kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, 

nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu (čl. 
IV. bod 3.) a

c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů 
ode dne jeho doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII.
KONTROLY DÍLA {MONTÁŽNÍCH PRACÍ)

1. Zhotovitel, vzhledem k rozsahu prací, není povinen vést montážní deník.

2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a 
pracovníků případných subdodavatelů v místě provádění prací a za dodržování všech 
právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění prací. Zjistí-ll, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl práce řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
Zástupci objednatele či osoba provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoliv vstupovat 
na montážní místa za účelem průběžné kontroly provádění prací.

4. Objednatel zorganizuje dva kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

VIN.
NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele, jež vznikne v souvislosti s 
jeho činností dle této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s prováděním činností dle této smlouvy. V dané souvislosti zhotovitel prohlašuje, 
že tyto skutečnosti jsou kryté příslušnými pojistnými smlouvami, které na základě písemné 
výzvy objednatele předloží objednateli k nahlédnutí.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
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IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které bude případně mít v době předání a převzetí 
objednatelem.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě o dílo.

3. Drobné vady a nedodělky uvedeně v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

X.
ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedeného díla. Záruka za 
jakost díla, kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů a komponent je 24 měsíců 
a počíná běžet dnem protokolárního předáním a převzetím díla.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po 
převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo 
jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl 
předvídat ani odvrátit nebo překonat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době 
bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

5. Odstranění závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne písemného 
nahlášení závady objednatelem zhotoviteli.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době {reklamační řízení) a pro nároky 
z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

1.

2.

3.

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 
lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 1 000 Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti či povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, vyjma 
povinností uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. 
Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech 
technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se 
odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.



4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku 
na smluvní pokutu.

5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné 
sankce udělené mu Finančním úřadem.
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XII.
ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné 
výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména;
a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením (rádným ukončením a předáním) díla 

dle Ihút a nedodržení termínů v této smlouvě uvedených,
b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší 

třiceti dnů.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zhotovitel a objednatel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
dle čl. XIII,

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
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svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f)
uvedeného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění právní
povinnosti a účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

Přílohy smlouvy: Příloha SOD č. 1 - oceněný položkový rozpočet - dodávané komponenty a
provedené práce

Schválení fin. krytí
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací 7. 2. 2019, č.j. 4/2Z/2019, ROč.3/2019,T19

Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 15. 4. 2019, č.j. 61/8R/2019

Ve Zlíně dne

Objednatel
-7 05, 2019

V Brně dne

zodpovídá odbor datum

věcně OíJS llc.K.

právně OP 3^^ 9

nčně OE /'sT

řriVc‘ příjmení
datum

pfíkffzcc

opffdce 26.j0ř.í m°i

správce
rozpsčlu

2(^9



V Brně dne 4.4.2019

CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU ARCHIVAČNÍCH POJÍZDNÝCH REGÁLŮ
PRO ZAKÁZKU;

Pojízdný regálový systém pro MMZ v objektu smZ, ul. Kvítková 4122/ Zlín

Nabídka č.; 179-2190326

1. ÚVOD

Předmětem nabídky je vybavení archivních prostor optimální regálovou technologií. Nabídka vychází ze zadávací
dokumentace.

2. POPIS REGÁLOVÉ TECHNOLOGIE

Pro splnění všech kritérii kladených na archivaci navrhujeme použití regálového systému Maxitek, který dokonale
splňuje požadavky na komplexní a moderní způsob archivace.
Jedná se o kompletní systém posuvných regálů, jehož výroba je certifikována systémem ISO 9001.

2.1 PODVOZKY

Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční ocelí. Uvnitř rámu podvozku jsou umístěna pojezdová kola.
Kola jsou propojena osou na ozubené kolo ovládacího převodu. Ovládání je zajištěno řetězovým převodem.
Podvozky se pohybují po kolejích, jejichž počet je přesně stanoven v závislosti na délce a zatížení podvozku.
Výška podvozku je 150mm.
Koleje jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou přes speciální držáky kotvené do podlahy.
Může být uvažováno se zapuštěním kolejnic do podlahy archivu - tato technologie se využívá při rekonstrukci
budovy nebo při novostavbě, koleje se položí na podkladní beton, a zalijí se podíívací hmotou, popř. se
dobetonuje celá plocha podlahy na úroveň kolejnic. Druhou metodou je položení kolejnic na již hotovou podlahu,
zde můžeme uchytit kolejnice jen tak do podlahy, mohou být osazeny nájezdovými klíny nebo je možné vytvořit
novou pochůznou rovinu z OSB desek.

Pro účely této nabídky je uvažováno s položením kolejnic na podlahu + vytvoření nové pochůzné
roviny.
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Pod kolejnicemi nesmí být umístěno nic co by se mohlo z důsledku zatížení deformovat -
polystyrénová izolace, odpadní PVC potrubí, apod.

Předpokládaná hmotnost jednoho plného regálového vozu roznesená přes kolejnice na podlahu
Je cca 900 kg/m2, 3e nutné prověření nosnosti podlahy dle skutečného zatížení od regálů.

DODAVATEL REGÁLŮ NERUČÍ ZA NOSNOST PODLAHY !!

2.2 REGÁLOVÉ NÁDSTAVBY

Na výše popsané podvozky je pomocí předchystaných otvorfl přišroubován vlastní regálový systém.
Systém Maxitek je koncipován tak, že na jednom podvozku jsou umístěné dva regály. Vzhleiem k tomu, že
regálový vĎz je navrhován jako oboustranný, je možnost samostatného nastavení parametrů regálového systému
z každé strany podvozku. Systém se skládá z rámů a polic, kde police je možné výškově přestavit po 20mm.
Z čelní strany je navrhovaný regálový systém opatřen plným rámem pro umístění identifikačních informací o
jednotlivých řadách. Stabilita systému je zabezpečena křížovým zavětrovaním.

Povrchová úprava regálového systému; je provedena vypalovací práškovou barvou v následujícím barevném
provedení - podvozky a regálové rámy tmavě šedá RAL 7016, police pozinkované.
Celní plné stěny navrhujeme v barvě modré RAL 5012.

3. SPECIFIKACE ZAŘÍZENI

Bližší specifikace nabízeného regálového systému.

Dle zaslaných podkladů a zadaného návrhu rozmístění regálů v místností uvažujeme výšku regálového vozu
2100mm. Hloubka vozu je navržena na 630/730mm s využitelnou hloubkou polic 2x300/350mm; celkem
navrženo ;

17ks posuvných regálových vozů délky 4564mm (2x modu! 1000mm+2x modul 1240mm) a hloubky 630mm
Iks neposuvných regálů délky 4084mm (4x modul lOOOmrn) a hloubky 630mm

4ks posuvných regálových vozů délky 2924mm (Ix modul lOOOmm+lx modul 840mm) a hloubky 730mm
2ks neposuvných regálů délky 2924mm (Ix modul lOOOmm+lx modul 840mm) a hloubky 350mm

Vozy jsou navrženy oboustranně využitelné s regálovou nástavbou 2x300, resp. 2x350mm hloubky.
Na jednom podvozku jsou dva na sobe nezávislé regály — možnost jiného nastavení polic z levé a
pravé strany vozu = jednoznačně vyšší komfort. Neposuvné vozy jsou umístěny na soklu, tak aby
výškově odpovídaly posuvným regálů.

V modulu posuvných I neposuvných regálů bude celkem 4/5 úložných polic + 5/6-tá krycí police.
Světlost mezí policemi 330mm !!!

Světlost odpovídá možností ukládání archivních krabic nebo šanonů o výšce cca 315mm.
V případě potřeby je možnost výškového přestavení police po 20mm.

Z čelní strany je regálový vůz osazen plnou stěnou, pro vytvoření kompaktního celku.

Nosnost police:
Nosnost podvozku:

lOOkg na hloubku 300mm
600kg najeden modul (840,1000 nebo 1240)

Posun vozu je zajištěn řetězovým převodem a vůz je uváděn do pohybu otáčením volantu na příslušnou stranu.
Převod je nastaven tak aby bylo možné bez námahy uvést do pohybu jeden i několik plně založených vozů.



Kolejnice isou umístěny v nové pochůzné rovině — podlaze z OSB desek s hliníkovou nálezdovou
lištou.

Barevné provedení;
Podvozky:
Rámy regálů:
Police regálů:
Čela regálů:

lakované v odstínu RAL 7016
lakované v odstínu RAL 7016
pozinkované
lakované v odstínu RAL 5012.

Kapacita regálového systému;

Celkem 710,45 bm polic hloubky 300mm.
Celkem 89,00 bm polic hloubky 350mm.
Kapacita je počítána jako čistá míra polic použitelná pro ukládání spisů nebo archiválií bez započtení krycích polic.
Kapacita polic hloubky 300mm je počítána pro 9 vozů s 5-ti policemi pro šanony + 8 vozů se 4-mi policemi na
archivní krabíce.

4. nabídková cena

Předkládáme Vám nabídkovou cenu pro specifikované provedení

Celková cena regálů bez DPH 21%
Cena za zhotovení nové podlahy bez DPH 21%
Montáž vč. dopravy bez DPH 21%

Celková cena za dílo bez DPH 21%

569.000.00 Kč
28.000.00 Kč
39.000.00 Kč

636.000.00 Kč

Celkovou cenou se rozumí konečná cena za dodávku regálového systému dle rozsahu uvedeném v této nabídce,
jejich instalace a kompletní montáž včetně spojovacího materiálu, dopravu všech potřebných komponentů na
místo určení a náklady spojené s výjezdem montážníků do místa realizace.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PRACÍ

Předpokládaná doba výroby - dodání regálového systému do 6 týdnů od objednání, doba montáže regálového
systému cca 6 dní. O dokončení a předání díla či zboží bude pořízen zápis.

6. ZARUKA

Na uvedenou regálovou technologii bude poskytnuta záruka v době trvání 24 měsíců od protokolárního předání
díla zadavateli. Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba prováděli na regálovém systému opravy nebo
změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží bude hrazeno fakturou vystavenou po dodání, resp. dokončení montáže a předání díla. Platební podmínky
viz návrh Smlouvy.

8. ZAVER

Závěrem nám dovolte ještě jednou zdůraznit, že Vám nabízíme originální a kompletní regálový systém, který
nabízí mnoho různých doplňků jako např. zadní dělící stěny přes celou výšku regálu, výsuvné police, výsuvné
zásuvky, několik typů děličů polic, posuvné plechové dveře atd. Celek je vyráběn jako systém a neustále jsou
vymýšleny další doplňky pro větší rozsah využití.

Naše společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti a environmentu dle ČSN
EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.


