
SmIouva č. oR/20/20004

Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlenĺ,
podruhé

uzavřená podle uzavřená dle $ 1746 odst' 2zákona Ö.8912012 Sb., občanský zákonĺk

Smluvní stranv

1. objednatel: Pardubický kľaj
Komenského náměstí 125
5321í Paľdubice
lČ: 7O8 92 822
DIC: CZ'70892822
Zastoupen: Mgr' Richardem Červenkou, vedoucĺm odboru rozvoje
osoby oprávněné jednat Ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předánĺ apŕevzetí dodávky:
lng. Radomíra Kodetová nebo Bc. Martina Pokorná nebo lng. Jarmila Krejčí
Bankovnĺ spojení: ČsoB, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu: 22076457 1i0300

2. Dodavatel: BOOBA s.r.o.
U Trojice 104212
150 00 Praha 5 Smíchov
zapsán zapsaná v obchodním rejstřĺku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl 210898, vloŽka C
lČo: oĺ 717014
DIC: C201717014
Zastoupen: Dušan Voňka, jednatel
osoby oprávněné jednat Ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předánía převzetídodávky: Dušan Voňka, Jan Chmelík/jednatel
Bankovnĺ spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's.
č. účtu: 2108843148 l 2700

uzavírĄí tuto smlouvu na dodávku (dále jen ,,smlouva"), kterou se dodavatel zavazuje dodat
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy a objednatel se zavazuje
předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy, a to za podmínek dále ve
smlouvě uvedených.

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
Přĺhľádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic, histoľizujícĺ osvětlení,
podruhé (systémové číslo na profilu zadavatele P't9V00000447) zadávané dle zákona č.
13412016 sb., ozadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon") jakozakázka
malého rozsahu a v souladu s pravidly pro příjemce dotace v rámci lntegrovaného
regionálnĺho operačního programu (lRoP 2014-2020), mezi objednatelem jako zadavatelem
této veřejné zakázky a dodavatelem jako dodavatelem vybraným k plnění této veřejné
zakázky.

C!áneł l.
Předmět smlouvv

1. Předmětem této smlouvy je dodávka vnitřnĺho vybavení a expozic (historizujícího
osvětlení) pro budoucího uŽivatele Krajskou knihovnu v Pardubicĺch do objektů na
Příhrádku č.p. 6, 7 ,8 v Pardubicĺch, včetně instalace a montáŽe, zprovoznění, odzkoušení
a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedenĺ plné funkčnosti, dodání
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certifikátŮ, dopravy na místo plnění a dodání prohlášení o shodě (dále jen ,,zboži" nebo
,,předmět smlouvy") dle poloŽkového rozpočtu, který tvoří přílohu ć,.2 smlouvy a technické
specifikace, které tvoří přĺlohu č. 3 smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je rovněŽ
poskytování záruÖ'niho servisu za podmĺnek dle příslušných ustanovení smlouvy a
obchodních podmĺnek.

2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboŽi zavazu1e zajistit zejména:
a) dopravu zboŽí na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
b) provedení zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
c) předání instrukcí a návodů k obsluze a ÚdrŽbě zboŽí (manuálů) v českém jazyce,
d) instalaci a montáŽ zboží,
e) protokolární předánĺ zboŽi do provozu objednateli,
0 odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů pouŽitých při plněníveřejné zakázky

na vlastní'náklady, v souladu s ustanoveními zákona ć,. 18512001 sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonťs v platném znění,

g) odstraňovánívad díla po zárućní dobu,
h) přidopravě zboži zabezpečit ochranu restaurovaných částĺ před případným poškozením
i) co nejpřesnější přeměření prostor, do kteých bude zboŽídodávat,

3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle specifikace předmětu veřejné zakázky a dle
poloŽkového rozpočtu, který tvoří přĺlohu ć,.2 smlouvy (dále jen ,,zboŽí").

4. Dodavatel prohlašuje, Že kvalitativní a technické vlastnosti zboŽĺ odpovĺdají poŽadavkům
stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č,. 2211997 Sb.
o technických poŽadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými
českými technickými noľmami a ostatními Čsru a poŽadavkům stanoveným
zadavatelem v zadávacích podmĺnkách k veřejné zakázce. Dodavatel do 14 dní od
podpisu smlouvy předloŽĺ doklady prokazující shodu výrobků vydané přĺsluŠným orgánem
např. dle zákona ć' 22ĺ1997 sb., ve zněnĺ pozdějších předpisů. Jedná se například o CE
prohlášení'

5. Dodavatel bere na vědomí a respektuje, že místem dodávky je náľodní kulturní
památka. Veškeré činnosti, které se dotýkajípředmětu smlouvy, proto budou respektovat
omezení a rizika plynoucí z tohoto faktu.

6. Dodavatel bere na vědomí, Že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačnĺch
prostředků lntegrovanóho regionálního operačního programu - integrovanó projekty
ITI.

C!ánek !l
Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodánĺ předmětu smlouvy,
činídle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH
DPH 21 o/o

cena celkem včetně DPH

399.855'80 Kč
83.969'72 Kč

483.825,52Kć

PoloŽkový rozpočet tvoří přílohu ö,.2 smlouvy

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáŽ,
instalaci' pojištění, likvidaci obalů, zárućní servis, pravidelné periodické bezpečnostně-
technické kontroly) vzniklé v souvislostĺ s plněním popsaným v čl. l. této smlouvy včetně
koordinace poddodávek a finančnĺ vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
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3. Cena můŽe být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisŮ majících
prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

4. objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavcĺ 'ĺ. tohoto článku na
základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a
způsobem uvedeným v ustanovenÍ l. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky)'

clánek lIl.
Termín plnění. místo plnění

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele do 5 měsíců od okamżiku
úcinnosti sm|ouvy a to podle podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních
podmínkách, a to na základě dohodnutého harmonogramu dle čl. odst. 2 tohoto článku.

2. objednatel se s dodavatelem dohodli, Že se do 30 dnů od podpisu této smlouvy dohodnou
na harmonogramu realizace předmětu této smlouvy'

3. Dodavatel před samotnou výrobou předmětu smlouvy předloŽí výrobní dokumentaci
vö. vzorků materiálů a barev objednateli, kteý je ve spolupráci s projektantem a budoucím
uŽivatelem zkontrolujía v případě bezvadnosti odsouhlasí. Pokud uvedené osoby budou mít
k technickým výkresům a materiálu výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a
následně opět předloŽit ke kontrole a přÍpadnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí,
Že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy.

4. Dodavatel se zavazuje prŮběŽně objednatele informovat o průběhu výroby předmětu
smlouvy, a to na pravidelných schůzkách svolávaných objednatelem, kteých je dodavatel
povinen se úěastnit'

5. LhŮtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodlouŽit pouze v případě, kdy
dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z dŮvodů výhradně na straně objednatele
(například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění
přiměřeně prodluŽuje o dobu, kdy dodavatel nemohlz uvedených důvodů předmět smlouvy
realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovenítéto smlouvy.

7. Místem plnění předmětu smlouvy je Příhrádek, č p 6, 7, 8, Pardubice'

8. Předmět smlouvy se povaŽuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboŽí bylo řádně
předáno včetně přísluŠné dokumentace, instalováno, zaškolena obsluha, provedeny
potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.

9. Převzetí předmětu smlouvy jinými neŽ oprávněnými a oběma stranám známými osobami
nebude povaŽováno za ŕádné.

Clánek lV.
Platební podmĺnkv

1 . objednatel neposkytuje dodavatelĺ zálohy.

2. Dodavatel je oprávněn fakturovat plnění předmětu smlouvy, kteý byl fakticky dodán
na místo plnění a protokolárně předán a na základě faktury, která bude obsahovat
náleŽitostidle cl. Vll bod 3 a ust. l. obchodních podmínek'

3. LhŮta splatnosti faktury je 30 dnĺ ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
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1. V případě porušení povinností *.l* dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by
tím omezil svá ostatní práva vyplývĄicí ze smlouvy, včetně práva na náhradu Škody, vůči
dodavatelĺ uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a uýše smluvní pokuty jsou upraveny V cl' V obchodních
podmínek.

Clánek Vl.
Součástismlouvv

1. Následující přílohy tvoří nedílnou souěást této smlouvy
Příloha č. 1 - obchodní podmínky
Příloha ć,. 2 - PoloŽkový rozpočet
Příloha č. 3 - Technická specifikace

2' Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.

článek Vll'
Povinnosti dodavatele vvplÝvaiící z finanění spoluúěasti evropskÝch fondů v rámci

lnteqľovaného ľeqionálního opeľačního proqramu 20'l4-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné
zakázky Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující
osvětlenĺ, podruhé zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně
účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy cR a podmínkami lRoP,
minimálně do konce roku 2029.

2. Dodavatelje povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat poŽadované informace a
tJukullleĺltaoi sĺruvisející s realizacÍ veřejné zakázky Přĺhrádek Pardublce - dodávka
vnitřního vybavení a expozic, historizujícĺ osvětlení, podruhé zaměstnancům nebo
zmocněncŮm pověřených orgánů (cRR, MMR cR, MF cR, Evropské komĺse, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přĺslušného orgánu finanční správy a dalších
oprävněných orgänŮ stätni sprävy) a je povinen vytvořit výŠe uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroĺy vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

3' Na każdé faktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt související s
lntegrovaným regionálním operačním programem s názvem: ,,Příhrádek Pardubice" a
registračním číslem projektu cz.06.3.33/0.0/0.0/16-036/0006774. Faktura musíobsahovat
úěel fakturované částky.

4. Dodavatel sije vědom , Že je ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,' 32012001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonŮ, ve znění pozdějŠích předpisů (dále
jen 

',zákon o fĺnanční kontrole"), povinen spolupŮsobit při výkonu finanční kontroly.

Č!ánek Vlll.
obecná a závěrečná ustanovení

1. objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k reaĺizaci předmětu
smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽĺkem jejího pooep-sanĺ poslední ze smluvních stran a
účinnosti okamŽikem jejího uveřejněnív registru smluv'

3. Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavřenítéto smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cn. o
uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně inforĺľtuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údajtéto smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci
o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude_li smlouva zveřejněna anĺ devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena ad počátku s Účinky případného
bezdůvodného obohacen í'

5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvnĺch stran
řídízákonem ö. 89/20't2 sb., občanský zákonik, ve zněnípozdějších předpisů.

6' SmluvnÍstrany podpisem této smlouvy stvrzují, Že jĄi oŤsarl a obsah příloh podrobně znají,
je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být
vázány, Že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena urěitě, váŽně a
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikolĺ za nápadně nevýhodných
podmínek nebo v tísni, na důkaz čehoŽ připojují níŽe wé podpisy.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, úěinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vŽdy přednost text smlouvy.

8. Jakékoliv změny smlouvy lze cinit pouze písemně, í,o ,or'ou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Změny kontaktnĺch osob se povaŽujÍ za provedené dnem doručení doporučeného dopisu
druhé smluvnístraně.

9. Smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, raztľeno s platností originálu, znichž.
objednatel obdrŽí dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

10. Smluvní strany uzavírĄí tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajŮ a o vo|ném pohybu tBchto Údajů a o zrušení směrnice
95/46/Es (obecné nařízení o ochraně osobních údajŮ). osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou pouŽity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plněnízákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
oficiá l n ích stránkách Pa rd u bického kraje www. pardubickvkrai.

Đ

č

Ć

V Paľdubicích dne

Za obl

Mgr. Richard
vedoucí odbo

1 7, 01. 2020

Za dodavatele:

Dušan Voňka, jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy č;. oRl'el20004 !

obchodní podmínkv

_' Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

1' Právo dodavatele na vystavení faktury vznikál aż po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.

*

1-

-2. Faktura bude adresována
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

3. Na kaŽdé faktuře bude jednozĺÍaöně uvedeno, że se jedná o projekt související s
lntegrovaným regionálním operaěním programem (lRoP) s názvem
,,Příhrádek Pardubice", registračnĺ číslo pľojektu cz.06.3.33/0.0/0.0/16-036/0006774.
Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá
náleŽitosti uvedené v tomto ustaągvení nebo vykazuje jiné vady. Souěasně s vrácením
faktury sdělí objednatel dodavateli dŮvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel
povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
faktury přestává běŽet původní lhŮta splatnostĺfaktury. Nová lhŮta splatnosti zaćiná běŽet
ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s
příslušným i náleŽitostmi, splňuj ící p9dmínky smlouvy.

4. Veškeré účetní doklady, kaŽdá faktura, musí mít náleŽitosti daňového dokĺadu ve smyslu
ust' $ 28 odst. 2 zákona ć,. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
pľedplsŮ.

5. Cena bude objednatelem uhrazenŕha účet dodavatele uvedený v záhlavi smlouvy, a to na
základě faktury vystavené dodavatelem' Faktura nlůŽe být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu'

6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platĺt fakturovanou ěástku vŽdy na ten
Účet dodavatele, kteýJe spráVceľnjaně zveľejněn zpÜsobem umożňujícím dálkový přĺstup
dle ust. s 109 odst. 2 písm. c) zákona ć' 235ĺ2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. JestliŽe bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, neŽ takto
zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, Že objednateĺje bez dalšího oprávněn zaplatĺt na
uvedený úěet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí
DPH přímo na Účet správce daną o takovémto postupu dodatečně písemně informuje
dodavatele.

7. Pokud je v okamŽiku fakturace o dodavateli zveřejněna zpŮsobem umożňujícĺm dálkový
přístup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. $'ĺ09 odst. 3
zákona č,. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere
dodavatel na vědomí, Že objednat€lje bez dalšího oprávněn zapĺatit na Úěet dodavatele
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na
Úěet správce daně. o takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele'
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Ustanovenĺ t!. 
iĎ

Způsob provádění

't. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péěí. Dodávky,
práce a sluŽby, které jsou předmětem smlouvy, dodagltel provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby dodávka vybavení odpovĺdala pođmínkám stanoveným smlouvou
a obvyklému účelu pouŽĺtí.

2. Dodavatel je povinen dodat zbożi ve sjednané době v poŽadovaném mnoŽství, jakosti a
provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se
zavazĄe zajistit v rámci dodávky zbożí předevšÍŕtł veškeré práce dle poŽadavkŮ
objednatele a úplné a včasné provedenĺ všech prací nutných pro řádné dodání vybavení
bez vad a další plnění, jejichŽ provedeníje pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodrŽovat veškeré bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcĺ vyhláš$, pokud se vztahují k zajišťování
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpeónosti práce, poŽárni ochrany a
ochrany Životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda,
nese náklady dodavatel.

4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a pqivním předpisům platným v České
republice.

5. Dodavatel prohlašuje, Že mu jsou známy technĺcké, kvalitativní a specifické podmínky, za
nichŽ se předmět smlouvy musí realĺzovat a které se týkajízejména skutečnosti, Že místo
plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození mŮŽe způsobit rozsáhlé
škody. '}

Ustanovení lll.
Bezpeěnost práce. iakost dí!a. zabezpečení a prověření iakosti

1. Dodavatel ruöí zato, Že veškeré dodávky a souvisejícĺsluŽby budou provedeny v jakosti
sjednané smlouvou'

2. Dodavatel bude odpovídat za mnoŽství, jakost, provedenĺ a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za pouŽitý materiál. Bude odpovídatza to, Že předmět plnění
bude mít v|astnosti stanovené výzvou, platnými právnjgli předpisy, všeobecně závaznými
technickými předpisy, veškeými platnýmitechnickými normami, které se vztahujík öinnosti
dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně
vlastnosti obvyklé'

-

3. Dodavatelje povinen objednateli nebo jeho zástupci umoŽnit v prŮběhu realizace smlouvy
kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aŤy se objednatel mohl ujistit, Že jsou
v souladu se smlouvou.

4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím
dle smlouvy, můże ji objednatel odmítnout a dodavatel musí bud' odmítnutou část
dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným ęlněním, nebo v případě souhlasu
objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných
poŽadavků, a to bezúplatně.

Ustanovenĺ lV.
Záruka. záruění servis a odpovědnost za vadv

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
výzvy, platných norem a souvisejících platných předpisŮ.

1rD
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2' Dodavatel se zavazuje, Že si zboži,achováza níŽevymezených podmínek pro něj obvyklé
vlastnosti, a Že bude způsobilé k uŽití k obvyklému a předpokládanému účeiu.

3. Dodavatel poskytuje po určenou zárućní dobu záruku zabezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy,-dlô
jednotlĺvých poŽadavkŮ a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených ôsob.
Dodavatel prohĺaŠuje, Že předmď smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou zpŮsobilost' Za vadu se povaŽují i vady v
dokladech nutných pro uŽívání věci.

4. Záruöni doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboŻi je stanovena v délce 60 měsíců
a běŻí ode dne jeho uvedení do Élbvozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání
předávacího protokolu.

5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne
po nahlášenÍ závady' Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin
v pracovní dny a72 hodin v den p6ę9yního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.

6' Vada na předmětu sm|ouvy, která se vyskytne v průběhu záruÖni doby, bude objednatelem
oznámcna bez zbýečného odkladu dodavateli a tento zahĄí práce na odstraněnĺ vacly
bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna nejpozdějĺ do 30 pracq1ĺních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umoŽňovat, odstraní
dodavatelvadu v místě plnění. objednatel můŽe poŽadovat i dodání nového vybavení bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti vybavení, můŽe objednatel poŽadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání
nového vybavenĺ, nebo výměnu součástĺ má objednatel i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůŽe vybavení ráone uz'lÝät pro opakováný výskyt vady'po opravě nebo pro větší
počet vad.

7 ' Dodavatel odpovídá za vady, jeŻ. má vybavenĺ v době jeho uvedení do plného provozu, a
dále odpovÍdá za vady vybavení zjiitěné v záruční době.

8. Dodavatelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady.

9' V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruění doba prodlouŽí o dobu, po
kterou nemohl biýt v dŮsledku zjištěné vady předmět smlouvy uŽíván vŮbec nebo mohl být
użÍvánjen v rozsahu niŽŠím neŽ otryklém.

10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstraněnĺ reklamovaných závad po
celou dobu záruční lhůty. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne zárućní doby, přičemŽ
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za věas
uplatněnou. .G

11. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vŮii dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

12'V připadě odpovědnosti dodavateíu za vady platí dále zákon ć' 8912012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů' Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená
tímto čĺánkem se řídí s 21 13 a násl. zákona ö,. 8912012 Sb', občanský zákoník.

13. V případě poruchy dodávky, jejíŽ oprava by trvala déle, neŽ je výše uvedeno nebo bylo
odlišně dohodnuto, dodavatel poskftne dle charakteru dodávky vlastní náhradní dodávku

lař
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stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během
zárućn'l doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky,
technické kontroly avalidace zboŽÍ, vyplývá-li povinnost k jejich provádění zplatných
obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výobce dodávky.

Ustanovenĺ V.
Zaiištění plnění povinností

't. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy 1ästanovena smluvní pokuta ve výŠi
o,1 o/o z celkové ceny plnění zakaŽdý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši
0'05 % zdluŽné částky zakażdý den prodlení' 

-
3. Dodavatelzaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdrŽení

vyúčtování smluvní pokuty. objednatel/ je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve
stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazkťl vůöi dodavateli své
finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyuětuje.

4. Pokud nenĺ v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnostĺ dané mu
smlouvou.

5. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmítýna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

6. Ujednáním smluvní pokuty nenÍ dotöeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z
porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. objednatelje oprávněn
poŽadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta, v plné výši' ĺĎ

Ustanovení Vl.
odstoupení od smlouw

1. KaŽdá ze stran má právo bez zbytečného odkladł odstoupit od smlouvy V případě
podstatného porušení smlouvy a dále v přĺpadě porušení smlouvy, které nebylo v
dodatečné 10 denní lhr]tě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.

2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedę3ých v občanském zákoníku rozumí
zejména:
a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel

termín plnění) stanovených touto smlouvou o více neŽ 15 dnů, nedohodnou-lise strany
písemně jinak,

b' dodavatel nedodrŽel technologický postup nebr nepouŽil materiál v odpovídající
kvalitě, coŽ se Ąisti až dodatečně,

c. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel
termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více neŽ 15 dnů; nedohodnou-li se
strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyuŽije svého práva odstoupit o3 teto smlouvy, z důvodu prodlení
uhradí objednatel dodavateli úrokz prodleníve výši 0,05 % z ceny dle čl. ll. smlouvy včetně
DPH, a to zakaŽdý den prodlení.

t-
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3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. ll. smlouvy, a to ani na ;ejĺpoměrnou část, pokud se objednatels dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavátěl
je pouze oprávněn Žádat po objeďfiateli to, o co se objednatel obohatil. odstoupením od
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok dodavatele na náhrafrl případné škody'

Ustanovení Vll.
Předání předmětu smlouvv. přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objęcnateliv místě plněníuvedeném v odstavci 5. článku lll'
smlouvy.

2. Předmět smĺouvy je splněn okamŽikem podepsánípředávacího protokolu, a to bezodkladně
po dodání předmětu smlouvy, montáŽi, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Podepsáním předávacího protokolu přecházi vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení Vlll.
Závěrečná uiednání

Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliŽe byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku ke smlouvě pDdepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořĺt nedílnou souěást smlouvy. Změny kontaktních osob se povaŽují za provedené
dnem doručení doporučeného dopĺsu druhé smluvnístraně.

2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v ěl. lll. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouĽ, jĄimŽ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kě.
Dodavatel je povinen předloŽit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojĺstitele před podpisem této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je povaŽováno
za podstatné porušení smlouvy.

O
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P ítoha č. 2 - Potožkov rozpočet

P íhrádek Pardubice _ dodávka vnit ního vybavení

03.04 - osvětlení

zák1adní

snížená

Základ daně

399 855,80

0,00

Sazba daně

Ż1'00%

15,00%

399 855,80

V1iše daně

83 969 
'7Ż

0,00

483 8Ż5,5Żv czK

Strana í z 3



REKAPITULACE CLENENI soUPlsU PRACí
Stavba:

P íhrádek Pardubice - dodávka vnit ního

Objekt:

03.04 - osvětlení

vybavení

K ddítu-Popis Cena cetkem [CZK]

I
NikladV soupi5u celkem 

I IIIII I
39ľ 855'80 l I
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souPls PRACí
Stavba:

P íhrádek Pardubĺce _ dodávka vnit ního vybavení

objekt:

03.04 - osvětlenĺ

Pč K d Popis

Náklady soupisu celkem
í'l s06 Stolni lampa
12 s06A Stolní lampa
13 s07 závěsn lustr
14 s08 nástěnné svítidlo
15 sí0 závěsné svítidlo
16 s'lZ Závěsny lustr
17 s13 Lineálni nástěnné svítid]o
18 sí4 stropní svitĺdlo
ĺ9 sĺ5 Nástěnné svítidlo venkovní
z0 s16 Lineálnĺ nástěnné svítidlo
Ż1 s16^ Lineální nástěnné svitidlo
2Ż s'l7 Lineální nástěnné svítidlo
Ż4 s19 stropní svitĺd]o

MJ Množství
Typ/značka/vĺj'robce/ vlastni

qíroba
Cena včetně DPH

lczKl

483825,5Ż

J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK] sazba DPH

5,OOO ARTEMIDE

4,000 EGLO
5,OOO ALDO BERNARDI

5,OOO ALDO BERNARDI

9,000 Lucts
20,OOO ALDO BERNARDI

22,000 osMoNT
9,000 osMoNT

,OOO ALDO BERNARDI

2,OOO NORMALIT

2,OOO NORMALIT

4,000 TREVOS
í0'000 sEcoM

399 855,80
21%

Ż1%

Ż1%

Ż1%

z1%

Ż1%

21%

Ż1%

Ż17o

Ż'l%

Ż1%

Ż1%

Ż1%
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ozN. SPECIFIKACE

ru6 itolnĺ łampä

|ěleso kov s nastavĺtelnými rameny, ,min. výška 600 mm

9arva - světle šedá

_ED żárovka/min. 2700K, max. 3500K/ min, 60olm

104 .t

106 1

772 3

i06a itolnĺ lampa bankéřská

lěleso kov
LED žárovka/ min' 2700K, max' 3500K/ min. 600lm

{ška min.300 mm, šířka min. 180 mm

carva chľom lesk / sklo bĺlá

275 2

2r8 2

l4Ü

501

Ą5o/?50

7óo/1&o

f,o5

.--_-__ €Ó ---'--^

s07 závésný lu5tr

Ručně vyráběné retro svítĺdlo
těleso stínítka a konstrukční části Vyrobené z mosazi,
Výška svítidla min' 650/ min. lP 20

E27 _ LED světelný zdroj vzhledu klasické žárovky / min.

2700K , max. 3500K/ min. 13001m

728 4 5

729 1

90

'Jo ,,"Ą\*I A l'*
-250._. 

+3OO-

s08 Nástěnné svĺtidlo

Ručně Wráběné retro svítidlo
Tateriál - mosaz, sklo a bíle glazovaná keramika, min. lP

z0

E27 - LED světelný zdroj vzhledu klasické žárovky / min.

2700K, max 3500K/ min. 6001m, max. 10001m

125 r
721 Ą

i10 závěsné sVítidIo

<ruhový půdorys, d = min.400mm, na lankoui'ch

lávěsech

Tateriá|: sklo opáloVé, matné,

covrchová barva šedá, bĺlá

LED svételné zdroje / celkem min. 3000lm / min.27o0K ,

Tax.3500K

.Lls
L3Ą

!
Ą

13C

130

eol

1500

ĺ
r05

ł

-390-

s12 závěsný lustr

Ručně vyřáběné řetro svítldlo
materiál: mosaz, bílé sklo a bĺle glazovaná keramika

i ménltélnou Výškou pomocĺ protlzáväżĺ,

min. lP 20

E27 - LED svételný zdroj VŽhledu klasické žárovky / min.

2700K, max 3500K/ min. 13001m

725 3 2A

L2'l 5

275 6

278 6

108

77Ą

115

7].ę

7ri
11r

719
72C

svítidlo

protáhlý tvar svítidla, min. lP44
svítidla min. 500 mm max. 800 mm

svítidla kov, plast a sklo



zdroj / min.800 lm / min. 2700K, max.5000K 721 1

131 2

135 1

1

138 1

139 1

14C !
741 1

209 2

2

221 1

s14 stropní přisazené svítldlo

D = min. 250mm

opalový kryt, min.lP20

barva bílá

LED světelný zdroj / min. 1000 |m / min. 2700K, max.
3500K

109 r
111 I
723 7

132 1

202 1

213 2

271 1

Ż24 1

ĺoo l

.- 35o 
-- 

.--- 430 

-.

too

I

Nástěnné svítidlo Venkovní

Ručně vyŕáběné retro svÍtĺdlo
téleso stínítka a konstrukční části Vyrobené z mosazi s

měděným reflektorem, čirým tvrzeným ochranným
sklem, min. lP43

E27 - LED světeIný zdľoj vzhledu klasické žárovky / min'
2700K, max 3500K / min. 13001m

743
21C 1

s16 Lĺneární zářĺVkoVé sVítidlo
HlinÍkové tělo / opal kryt

barua - broušený hliník

délka min. 1300 mm max' 1600 mm

světelný zdro.i / min' 2700K , max. 5000K /
min. L300 lm

104 2

S16a Lineární zářivkové sVĺtidlo

Hliníkové tělo / opal kryt

min. 500 mm max. 800 mm
barva - broušený hliník

světelný zdroj / min. 2700( , max' 5000K /min. 800lm

101 1

772

Lineární svítidlo s Vypínačem (kuch. linka)

min. I = 570mm
barva _ bílá

světelný zdíojl min. 700lm / min. 270oK, max. 5000K

704 Ą

726 1

2L8 1

s19 stropní přisazené sVítidlo
ľvar nízkého válce min. l=25o mm

Hliníkové tělo / opálový kryt

světelný zdroj / min. 1200lm / min. 2700K, max. 3500K

110 1 1C

208 1

21r 1

Ż1'2

274 1

216 1

220 1

222 1


