
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Zák. č. 89/2012 Sb.

Občanského Zákoníku v platném Znění

číslo objednatele: Z 25.3.20l9 číslo zhotovitele: 820236

I. Smluvní strany

Objednatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ mésta Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 526/50; 693 01 Hustopeče

ıČO 49963417
bankovní Spojení:

v Zastoupení:
ve věcech smluvních a technických: Aleš Proschek, ředitel

dále jen objednatel
a

zhotovitel:
ALTECH, Spol. s r.o.
Zápis do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5501
687 54 BÄNOV 479
IČ: 46344861 DIČ Cz 46344861
bankovní spojení:

v Zastoupení:
ve věcech smluvních: lng. Antonínem Machalou, jednatelem Společnosti a Ing. Milanem Morkusem, vedoucím
obchodního oddělení
ve věcech technických: Ing. Vitem Majerem, vedoucím technického úseku, a lng. Alešem Gryčem, vedoucím
výroby
ve věcech dı'la: lng. Miloš Beníček, obchodní technik, mob. 739 085 744

dále jen Zhotovitel
II. Předmět plnění

l. Zhotovitel Se na Základě této Smlouvy Zavazuje provést pro objednatele dílo dodání a montáž
bazénového zvedáku DELFIN v rozsahu uvedeném v článku lll. této smlouvy a dle přílohy č. 1/2 a 2
/výkresová dokumentace/ .

2. Práce budou prováděny v souladu S českými právními předpisy a normami.

3. Za provedení díla Se objednatel zavazuje Zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši, která je uvedena v článku
V. této Smlouvy.

III. Rozsah díla

I. Dodání a montáž bazénového Zvedáku Delfín:
Bazénový Zvedák Delfin: jedná se o vysoce adaptabilní Zařízení nevyžadující instalaci pod vodou, přívod
elektrického proudu a motor, pouze tlak Ze standardního vodovodního rozvodu. Pro připojení Zajistí objednatel
jen tlakovou hadici 0,4 MPa, vnitřní průměr l0mm, a to od přívodu vody do místa upevnění v bazénu. Pro
ovládání Zvedáku nesmí být použito vody z bazénu, hadice musí být napojena na Zdroj pitné vody. Zvedák se
obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká Sedačku do doby, dokud Se uživatel
pohodlně neusadí. Pohyb Sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní Zámek v horní poloze
Zvedáku. Sedačka je vyrobena Z polypropylénu a může být Zatížena váhou do 120 kg. Požadovaná hloubka
bazénu v místě instalace je min. l,lm. Dodávka obsahuje patici 2 ks pro Zabudování, výkres instalace, voziček a



Sklopnou Opěrku S bezpečnostním pásem. Stavební připravenost Spočívá V přivedení pitné vody a zabudování 2
ks patic dle výkresu Altech. Sedák modrý, přepravní vozík v dodávce.

IV. Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 8 týdnů od Odsouhlasení výkresu.

2. Doba plnění Se v případě Zdržení Ze strany Objednatele prodlužuje o příslušný počet dnů.

V. Cena za provedené dílo

1. Cena Za provedené dílo byla mezi účastníky Smlouvy Sjednána takto:

Celková cena dodávky včetně montáže bez DPH: 103 400,- Kč bez DPH21%
DPH 21% 21714,-
Celková cena dodávky včetně montáže S DPH: 125 114,- Kč S DPH21%
Slovy: jednoStodvecetpěttisícstočtmáct korun českých

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

2. V ceně není Započítáno přivedení pitne' vody ke Zvedáku ani provedení Stavebních úprav.

3. Cena za provedení a dokončení díla byla mezi účastníky sjednánajako cena maximální. Cena Za dílo
může být změněna pouze v případě oboustranně odsouhlasených Změn dodávky, kvalitativních a objemových
podmínek, a to v případě, že:
a) objednatel požádá zhotovitele po podpisu této smlouvy, aby provedl práce nad rámec Sjednaného díla
a v takovém rozsahu, že nejsou zahrnuty v pevné ceně Za provedené dílo.
b) ve Srovnání Se Zpracovaným rozpočtem dojde ke Snížení objemu prováděných prací, potřebného
materiálu a zařízení.

4. Změna Sjednané ceny může být provedena jen na Základě písemného dodatku k této Smlouvě, který
podepíší Zástupci Smluvních Stran.

VI. Způsob financování a placení za realizaci dila

1. Účastníci Smlouvy Se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:
a) Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude provedeno na základě vystaveného daňového
dokladu dle Skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (odsouhlasení formou podpisu
předávacího protokolu).
b) platba proběhne bez Zálohy
c) Po ukončení díla, čímž Se rozumí protokolámí převzetí díla objednatelem a odstranění nedodělků a
vad Zjištěných při vlastním převzetí objednatelem, Zhotovitel vystaví a předá Objednateli daňový doklad na
Sjednanou cenu díla, včetně případných vzájemně odsouhlasených změn a úprav, které by měly vliv na
následnou cenu. Od ceny bude odečtena předem uhrazená částka Zálohy. Splatnost daňového dokladu je 14
dnů.
d) Platba objednatele bude poukázána na výše uvedené číslo účtu Zhotovitele tak, jak bylo sjednáno
touto Smlouvou.

VII. Místo plnění

1. Místo plnění Sjednaného díla: SPOZAM Hustopeče, Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče

VIII. Základní povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Souhlas S prováděním prací.



2. Objednatel Zajístí před stanoveným termínem montáže dle Zkreslené výkresové dokumentace
vychystání přívodu vody a Zabetonování patice /viZ příloha č. l/.

3. Objednatel je povinen Stavební připravenost (před měřením konstruktéra a před montáží)
Zdokumentovat a poslat zhotoviteli v podobě fotografií na mail: altech@altech.cZ. V případě, že tak neučiní a
Stavební připravenost nebude vychystána dle požadavků Zhotovitele (při příjezdu konstruktéra či montážní
Skupiny) objednatel uhradí zhotoviteli náhradu ve výši nákladů, které byly s cestou na místo plnění spojeny.

4. Objednatel se zavazuje ukončené dílo převzít, a to i v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo
nedodělky, které však nebrání provozu díla.

5. Za řádně ukončené a převzaté dílo je objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IX. Základní povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel je Zejména povinen:
a) provést dílo s ohledem na provoz Zařízení, v souladu se souhlasným povolením prací, v touto
Smlouvou dohodnuté době a při důsledném dodržování platných technických norem a všech právních předpisů
upravujících činnosti, ktere' jsou předmětem Smlouvy,
b) udržovat v prostoru montáže pořádek,
c) k provedení díla Zajistit Odborně Zdatné pracovníky S kvalifikací běžně požadovanou pro takové práce
a činnosti podle přísl. profese, odbornosti nebo výrobního odvětví,
d) veškeré materiály, které Zhotovitel hodlá použít k realizaci díla dle této smlouvy, musí odpovídat
konstrukčním a technickým parametrům a normám.

2. V souvislosti S ukončením a předáním díla je Zhotovitel povinen provést protokolámí předání díla
Objednateli a o termínu předání jej předem informovat.

3. Odstranit ve lhůtě 7 dnů ode dne protokolárního převzetí díla, pokud by nebylo rozhodnuto jinak,
všechny Zjištěné vady, nedodělky a nedostatky.

X. Záruka na dilo

l. Záruční doba díla dle této Smlouvy je Smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců a její běh počíná
dnem následujícím po dní, kdy Zhotovitel odstranil všechny vady, Závady a nedostatky, které byly konstatovány
v přejímacím protokolu.

2. Zhotovitel je povinen během poskytnuté Záruční lhůty na svou Odpovědnost a náklady odstranit bez
Zbytečného odkladu závady a nedostatky, jestliže vznikly z důvodů, Za které Zhotovitel odpovídá (Zhotovitel ručí
za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení výrobku a dále Za dodržení udaných hodnot při dodržení
návodu na Obsluhu a údržbu).

3. Zhotovitel není povinen provádět Servis díla v případě, že je objednatel v prodlení S úhradou faktur.

XI. Smluvní pokuty

l. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, Zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny Zakázky Za každý den prodlení. Nárok na Smluvní pokutu nevznikne,
pokud nedojde k převzetí díla objednatelem

a) Z důvodu závady, najejíž odstranění poskytne Objednatel Zhotoviteli přiměřenou lhůtu
b) v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo nedodělky, které však nebrání provozu díla.

2. V případě prodlení Objednatele Se Splacením faktury uhradí Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,05%
celkové ceny díla Za každý den prodlení.

XII. Ostatní ujednání



l. Objednatel neodpovídá Za Žádné škody a jiné následky, které by v Souvislosti S činností zhotovitele
při realizaci díla mohly vzniknout na zdraví a majetku pracovníků, jakož i na majetku a zdravi třetích osob.

2. Předmět dodávky Zůstává do doby uhrazení smluvní ceny ve výši celkové ceny díla majetkem
Zhotovitele. Nebezpečí škody si nese Ode dne předání Objednatel.

3. Zhotovitel Odpovídá Za pořádek a čistotu V prostoru montáže a je povinen na Své náklady odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zhotovitel Se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a Zařízení v kvalitě dle technického
popisu a Standardu kvality prováděných prací a Smlouvy O dílo.

5. Vpřípadě Zrušení Smlouvy Ze Strany objednatele Se objednatel zavazuje kúhradě veškerých
vzniklých nákladů zhotovitele spojených S přípravou a realizací Zakázky.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva byla uzavřena na základě Objednávky Ze dne 25.3.2019 a nabidky viz příloha 2.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci Obou smluvních stran.
3. Smlouvu lze měnit nebo upravovat a doplňovat pouze písemnými a oboustranné podepsanými
dodatky. TO se týká rovněž případů Omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této Smlouvy. V těchto
případech je změna Smlouvy nezbytnou podmínkou, beejíhOž splnění nelze uplatňovat právo na Snížení nebo
Zvýšení ceny. Při nedodržení písemné formy jsou veškerá ujednání právně neplatná.

4. Vztahy účastníků výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí Obecně Závaznými právními předpisy,
Zejména příslušnými ustanoveními Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na případné právní nástupce Obou Smluvních
stran.

6. Účastníci Smlouvy prohlašují, že ujednání Obsažená v této Smlouvě Odpovídají jejich pravé a
svobodne’: vüli a na důkaz toho připojují ke Smlouvě Své vlastnoruční podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích S platností Originálu, Z nichž jeden výtisk Obdrží Objednatel
ajeden výtisk Obdrží zhotovitel.

V Hustopečích dne ‘57 „ 12019 V Uherském Hradišti, dne

687 54 BANOV 479
temax: 572 420 515/572 420ICO 453 44 861 Dıczezúıžš: au:




