
PEMATROS s.roPEiMPlRCDSB Nezvěstice 241. 332 04 Nezvěstice
mobtl: 607 592 388s.r.o. wvuw.pemsitrun.c/ a

SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Městský úřad Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
IČ: 00237108
DIČ: CZ 00237108
zastoupený: Ing. Roman Kroužecký, starosta
(dále jen jako „Objednatel44)na straně jedné

a

PEMATROS s.r.o.
Nezvěstice 241
332 04 Nezvěstice
IČ: 03827101
DIČ: CZ 03827101
zastoupená: jednatelem společnosti
(dále jen jako „Zhotovitel44)na straně druhé

I. Předmět smlouvy
(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí

pro objednatele dílo spočívající v dodání polkových regálů dle Cenové nabídky- Městsky úřad Neratovice - UZ.20,11.2019(dále jen „Dílo44).
(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou

níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady
(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 281.000,- Kč + DPH 21%, tj.

Celkem 340.010,- Kč.
(2) uhrazena na účet Zhotovitele vedený u

(3) Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet
Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění
(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 04.02.2020
(2) Místo plnění - město Neratovice ( externí archiv )
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PEMATROS s.r.o

F3E3MF3IRC3S3 Nervěstice 241. 332 04 Nezvěstice
mobil: 607 592 388S.P.O. www.pemjilroř .C7

VI. Předání a převzetí díla
(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem na základě
předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

(2) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší
strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich
odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění
všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V .Práva a povinnosti stran
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péci tak, aby mohlo být předáno

Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této
smlouvy.

(2) Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli celkovou cenu díly, uvedenou v
článku II. této smlouvy

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým
právním řádem, zejména občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty
(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny
Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této
smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za
každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě

souhlasu obou stran.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při

čemž každá ze stran obdrží po jednom.
(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.

VIII. Přílohy
(1) příloha cenové nabídky, podle které bude realizováno a půdorys s umístěním
regálových sestav
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F3E3MF3IRC3S3
S. P. O.

PEMATROS s.r.o 
Nervěstice 241. 332 04 Nezvěstice 

mobil: 607 592 388 
www. pemj ilr oř . C7

VI. Předání a převzetí díla
(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem na základě 

předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
(2) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší 

strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich 
odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění 
všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V .Práva a povinnosti stran
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péci tak, aby mohlo být předáno 

Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této 
smlouvy.

(2) Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli celkovou cenu díly, uvedenou v 
článku II. této smlouvy

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým 
právním řádem, zejména občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty
(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 

Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této 
smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za 
každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě 

souhlasu obou stran.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při 

čemž každá ze stran obdrží po jednom.
(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.

VIII. Přílohy
(1) příloha cenové nabídky, podle které bude realizováno a půdorys s umístěním 
regálových sestav

PEMATROS S.ro • NejvčsUOt! 241 332 CM Atouéufrct? ■ rrx»fc»i 607 592 388 • IÚ 03827101 • fnraV /nfo>j'pe;iyilros cí • awwperruitros a



PEMATROS s.r o
F3EiM FRIRC3S3 Nezvéstice 241, 332 04 Nezvéstice

mobil: 607 592 388s.r.o. www.pfímíitroR.c:

Za PEMATROS s.r.o. Za Městský úřad Neratovice

V Plzni, dne 20.01.2020 V Neratovicích, dne
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PEMATROS sto
F3EíMí FRl RC3S3 Nezvěstice 2A1, 332 QA NezvesUce

s.r.o. moba: 607 592 388
www pcftnittrroa.cz

Cenová kalkullace:
Cena policových regálů vč. dopravy ( Neratovice ) ............................................. 261.000,,--Kč
Cena montáže ( Neratovice ) ................................................................................... 20.000,,--Kč
Cena cellkem .....................................................................................................................................................281.000,,--Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková váha materriálu:4.204 kg

Termín dodání: v tuto chvííllije materiál skladem. Pokud by v případě objednání nebyl materiál v
potřebném množsttvína skladě, mohu nabídnout dodání 3-4 týdny od objednávky.

Platnost nabídky: do 30.12.20199

Platební podmíínky:na fakturu se splatností 14/30 dnů. příp. dle domluvy.

Záruční podmíínky:záruka na 48 měsíců.

Případné dotazy velice rád vysvěttlím.

S pozdravem
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é PEMATHOS s.r.o
F3EíM Hl F1C3S3 Nazvestice 2A1, 332 OA Nezvest»ce

mobil. 607 592 388s.r.o. www prirnnlros c./ a

Zadání polkových regálů - Hlavní sklad:
Rl.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )
Délka: 4 x l .500 + 2.100 mm ( celková vč. Stojin 8.265 mm )
Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupce: l .200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava lx.

R2.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )
Délka: 13 x l .800 mm ( celková vč. Stojin 23.750 mm )

Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupce: 1.200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava lx.

R3.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 600 mm ( celková 625 mm )
Délka: 13 x 1.500 + 900 mm ( celková vč. Stojin 20.800 mm )

Poěet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 200 kg
Nosnost sloupce: 1.200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava 2x.
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é
F3EíM Hl F1C3S3

s.r.o.

PEMATHOS s.r.o 
Nazvestice 2A1, 332 OA Nezvest»ce 

mobil. 607 592 388 
www prirnnlros c./ a

Zadání polkových regálů - Hlavní sklad:

Rl.
Výška rámů: 
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police: 
Nosnost polic:
Nosnost sloupce: 
Přestavitelnost police: 
Materiál police:
Tato sestava lx.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm )
4 x l .500 + 2.100 mm ( celková vč. Stojin 8.265 mm ) 
7 polic / modul 
325 mm 
150 kg 
l .200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R2.
Výška rámů: 
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police: 
Nosnost polic:
Nosnost sloupce: 
Přestavitelnost police: 
Materiál police:
Tato sestava lx.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm )
13 x l .800 mm ( celková vč. Stojin 23.750 mm ) 
7 polic / modul 
325 mm 
150 kg 
1.200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R3.
Výška rámů: 
Hloubka:
Délka:
Poěet polic:
Světlá výška police: 
Nosnost polic:
Nosnost sloupce: 
Přestavitelnost police: 
Materiál police:
Tato sestava 2x.

2.475 mm
600 mm ( celková 625 mm )
13 x 1.500 + 900 mm ( celková vč. Stojin 20.800 mm ) 
7 polic / modul 
325 mm 
200 kg 
1.200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely
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R4.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )
Délka: 2 x 1.200 mm ( celková vč. Stojin 2.500 mm )
Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupec: 1.200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava 3x.

R5.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )
Délka: 4 x 1.500 mm ( celková vč. Stojin 6.143 mm )
Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupec: 1.200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava Ix.

R6.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 600 mm ( celková 625 mm )
Délka: llxl .500 + 900 mm ( celková vč. Stojin 17.720 mm )
Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 200 kg
Nosnost sloupce: 1.200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava lx.
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R4.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupec:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava 3x.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm )
2 x 1.200 mm ( celková vč. Stojin 2.500 mm )
7 polic / modul
325 mm
150 kg
1.200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R5.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupec:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava Ix.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm )
4 x 1.500 mm ( celková vč. Stojin 6.143 mm )
7 polic / modul
325 mm
150 kg
1.200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R6.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupce:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava lx.

2.475 mm
600 mm ( celková 625 mm )
llxl .500 + 900 mm ( celková vč. Stojin 17.720 mm )
7 polic / modul
325 mm
200 kg
1.200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely
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PEMATROS s ro
F^MFMFÍCDES NBZvéstice 241, 332 04 Nezvesttce

mobd: 607 592 388s.r.o. vavw penflotros.Cí

Zadání polkových regálů -Malý sklad 1. + 2. + 3 + 4.:
Rl.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )

Délka: 2 x l .800 mm ( celková vč. Stojin 3.700 mm )

Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupce: l .200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava 4x.

R2.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )

Délka: 2 x l .200 mm ( celková vč. Stojin 2.500 mm )
Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupce: l .200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava 4x.

R3.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 600 mm ( celková 625 mm )
Délka: 2 x 1.200 mm ( celková vč. Stojin 2.500 mm )

Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: 150 kg
Nosnost sloupce: l .200 kg
Přestavitelnost police: po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava 4x.

R4.
Výška rámů: 2.475 mm
Hloubka: 300 mm ( celková 325 mm )
Délka: l .500 mm ( celková vč. Stojin l .577 mm )

Počet polic: 7 polic / modul
Světlá výška police: 325 mm
Nosnost polic: i 50 kg
Nosnost sloupce: l .200 kg
Přestavitelnost police: po 37.5 mm - bezešroubá přestavitelnost
Materiál police: pozinkované panely
Tato sestava 4x.
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PEMATROS s ro 
NBZvéstice 241, 332 04 Nezvesttce 

mobd: 607 592 388 
vavw penflotros.Cí

F^MFMFÍCDES
s.r.o.

Zadání polkových regálů - Malý sklad 1. + 2. + 3 + 4.:
Rl.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupce:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava 4x.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm )
2 x l .800 mm ( celková vč. Stojin 3.700 mm )
7 polic / modul
325 mm
150 kg 

l .200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R2.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupce:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava 4x.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm )
2 x l .200 mm ( celková vč. Stojin 2.500 mm )
7 polic / modul
325 mm
150 kg 

l .200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R3.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupce:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava 4x.

2.475 mm
600 mm ( celková 625 mm )
2 x 1.200 mm ( celková vč. Stojin 2.500 mm )
7 polic / modul
325 mm
150 kg 

l .200 kg
po 37,5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely

R4.
Výška rámů:
Hloubka:
Délka:
Počet polic:
Světlá výška police:
Nosnost polic:
Nosnost sloupce:
Přestavitelnost police:
Materiál police:
Tato sestava 4x.

2.475 mm
300 mm ( celková 325 mm ) 
l .500 mm ( celková vč. Stojin l .577 mm )
7 polic / modul
325 mm 
i 50 kg 

l .200 kg
po 37.5 mm - bezešroubá přestavitelnost 
pozinkované panely
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PEM.ATRQS s r o
PEiMF^mCDES Ntí/véstice 241, 332 04 Meivésiáce

mobtl. 607 532 388b.p.Oí, wivv/ pcrtjotrrjs.r-/

Boční rám:

Nosník:

Pozinkovaný panel do police:

Plastová krytka:

Roznášecí patka:
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PEiMF^mCDES
b.p.Oí,

Boční rám:

Nosník:

PEM.ATRQS s r o 
Ntí/véstice 241, 332 04 Meivésiáce 

mobtl. 607 532 388 
wivv/ pcrtjotrrjs.r-/

Pozinkovaný panel do police:

Plastová krytka:

Roznášecí patka:
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