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Smlouva o dílo č. 429/2019

"zavřená dle ustanovení §2586 zákona Č. 89/2012 Sb., obéanJiq zákoník

Smluvní strany:

Moravské zemské muzeum

příspěvková organizace

IČ 00094862

DIČ CZ00094862

se sídlem Zelený trh 6, Brno, PSČ 659 37

dále jen "Objednatel" na straně jedné

a

TEROM 8.r.O.

IČ

DIČ

64826848

CZ64826848

se sídlem Kladruby 74, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 503 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8890

dále jen "Zhotovitel" na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"), tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen "Smlouva")

1.

Předmět Smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo speciftkované v čl. II. této

Smlouvy (dále jako "Dílo"), a to v množství a termínu stanoveném v čl, II. této Smlouvy.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve sjednané výši a

sjednaným způsobem.

II.

Dílo, termín a místo dodání

2.1 Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pl"O Objednavatele navrhnout, vyrobit, dodat,

smontovat a nainstalovat 4 drátěné lakované šatny. Konstrukce budou zadány do výroby po schválení

návrhu a schválení půdorysného rozmísténi šaten Objednavatelem. Zadavatel zašle návrh a vizualizaci

nejdéle do 26. 8.2019.

2.2 Dělící, čelní a nástavbové stěny šaten budou tvořit rámy, které budou vyplněny svařovanou sítí s oky

50x50x3mm. V}Tška stěn 2.150mm. Sloupy z 4HR profilu 50x50x2mm budou kotveny patkami do

podlahy a stěn. Celá konstrukce bude v lakovaná dle vzorníku RAL - přesný odstín po vizualizaci určí

Objednavatel. Spojovací a kotevní materiál bude zinkovaný.
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2.3 Dveře budou šíře 800mm. Zadlabací zámek s cylindrickou vložkou, kování klika/klika.

2.4 Lavičky do šaten (7 bm) budou z profilu 30x30x2mm opatřeny LTD deskou s ABS hranou v dekoru

světlý buk. Konstrukce bude lakovaná dle vzorníku RAL - přesný odstín po vizualizaci určí

Objednavatel

2.5 Kovové věšáky (12 bm) budou montovány ke konstrukci a zeď. Konstrukce bude lakovaná dle vzorníku

RAL - přesný odstín po vizualizaci určí Objednavatel

2.6 Zhotovitel šaten na místě určení smontuje včetně ukotvení konstrukce do podlahy a stěn. Objednavatel

zajisti možnost připojetú k elektrické síti.

2.7 Objednatel zajisti vyhrazené parkovací nústo v délce 10m na dobu nezbytně nutnou k vyložení

konstrukcí.

2.8 Případné problémy při montáži bude za Objednavatele řešit p. Pavel Janský, T:724801295

2.9 Montáž proběhne na adrese Zelený trh 8, Brno. Odpovědný pracovník za zajištění zaměření, montáž

konstrukcí a předání díla je Ing. Pavel Mrkvička tel. 731443662.

2.10 Zhotovitel zahájí montážní práce nejdéle 7.10.2019. Dílo se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat

nejpozději do 11.10.2019

Cena Díla

III.

a záruka

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo v celkové výši

171.856,00 Kč bez DPH

207.945,76 Kč s DPH

(dále jako "Cena Díla").

3.2 Dohodnutá Cena Díla je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související

s provedením díla.

3.3 Záruka Díla je 60 měsíců a nevztahuje se na poškození vzniklé nevhodným používáním.

IV.

Platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednaná Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena následovně:

a) Záloha ve výši 50.000,- Kč + DPH (dále jako "Záloha") bude uhrazena nejpozději do 14 dnů od

podpisu smlouvy; na základě daňového dokladu - zálohové faktury vystavené Zhotovitelem.

b) Po předání Díla bude fakturována Cena díla ve výši 171.856,- Kč + DPH, ze které bude odečtena

uhrazená záloha dle bodu a) tohoto smluvního ujednání. Konečná faktura bude uhrazena

nejpozději do 14 dnů od doručení faktury objednateli.

4.2 Cena Díla dle předchozího odstavce Smlouvy se považuje za uhrazenou dnem připsání celé příslušné

částky na účet Zhotovitele č. 1603292/0800 veden)' u České spořitelny, a.s., a to pod variabilním

symbolem kterým je číslo faktury vystavené Zhotovitelem na úhradu předmětné části Ceny Díla.
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Ostatní

V.
ujednání

5.1 O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, podepsaným oběma

smluvními stranami. Pracovník oprávněný k převzetí díla Objednavatelem je p. Pavel ]anský. Dílo bude

předáno v poslední den montáže.

5.2 Nebezpečí vzniku škody přechází na Objednatele okamžikem předání Objednateli, které bude potvrzeno

na předávacím protokolu.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom

obdrží zhotovitel a di objednatel.

6.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího

podpisu.

6.3 Smluvní strany prohlašují, že Sl JSou vědomy toho, že dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon),

nabývá tato smlouva účinnosti až registrací v registru smluv. Objednatel se zavazuje neprodleně po

uzavření smlouvy tuto zveřejnit v registru smluv způsobem upraveným v ust. § 5 zákona.

6.4 Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnou formou schválenou oběma

smluvními stranami.

6.5 Tam, kde nejsou právní vztahy smluvních stran výslovné upraveny, uplatní se příslušná ustanovení OZ.

6.6 Smluvní strany Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne ,/?/", ... 2019 V Chlumci nad Cidlinou dne 7.8.2019

(2]

[ff)c
nad

i3'
Cidlinou

s.r~~).

540,

Dle:

fax:

CZ64B26B4B

495 486 097

I\Iloravské zemské muzeum

659 37 Brno, Zelný trh 6

www.mzm.cz

2

IC:00094862, DIČ:CZ00094862
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