
                       Číslo smlouvy: 2020/0776/SMM 
 
 

 

1 

 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku  

„Mobiliář u volnočasového spotu“ 
 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 občanského zákoníku 

 

Smluvní strany 

 
Název:    Město Uherské Hradiště  
Sídlo:     Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště  
Zastoupené:   Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 

IČ:    002 91 471 

DIČ:    CZ00291471  
Bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., Uherské Hradiště         
Ve věcech technických:         Ing. Alena Šlapanská, odbor správy majetku města, tel.: 572 525 386,  
 mob.: +420 733 696 927, e-mail: alena.slapanska@mesto-uh.cz 

 
na straně jedné 
(dále jen „objednatel“) 

a 

 
Název:    mmcité1 a.s. 
Sídlo:    Bílovice 519, 687 12 Bílovice 
Zastoupená:   Ing. Alešem Bakošem 
IČ:    276 70 864 
DIČ:    CZ27670864 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   198958037/0300 
Ve věcech smluvních:  Ing. Aleš Bakoš 
Ve věcech technických: Bc. Lukáš Nedoma 
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 4523 
 
na straně druhé 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. Úvodní jednání 

 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, jejíž zadání se neřídí zákonem. Postup je stanoven dle 
Metodického pokynu pro výběr dodavatelů v Národním programu podpory cestovního ruchu 
v regionech. 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy 
na vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít 
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a zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že 
poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

 

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

 

 

 

II. Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je výroba prvků mobiliáře uvedených v bodě II a dle 
specifikace v příloze č. 2, a to vč. dopravy, montáže/instalace a výkopových prací u prvků, 
jejichž instalace vyžaduje základy. 

2. Specifikace prvků mobiliáře, jež jsou předmětem plnění této smlouvy: 

LAVIČKA 

 Typ:  LV151t  

 Výr. řada: VERA 

 Popis:  parková lavička s opěradlem, délka 1,8m, bez područek 

 Instalace: montáž a spodní stavba 

 

ODPADKOVÝ KOŠ 

 Typ:  MIU102tp  

 Výr. řada: MINIUM 

 Popis:  odpadkový koš se stříškou a popelníkem na noze, opláštění tropické 
dřevo 

 Instalace:  montáž a spodní stavba 
 

STOJAN NA KOLA 

 Typ:  STE210 

 Výr. řada: EDGETYRE 

 Popis:  stojan na jízdní kola oboustranný lichoběžník 

 Instalace: montáž a spodní stavba 

 

INFORMAČNÍ PANEL S MAPOU A SMĚROVNÍKY 

 Typ:  IP2020 

 Výr. řada: INFORMAČNÍ PANEL 

 Popis:  informační panel s mapou a rozcestníky 

 Instalace: montáž a spodní stavba 

 

 
3. Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
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znalost tak, aby dílo odpovídalo požadované kvalitě.  
 

4. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne potřebné podklady pro zajištění řádného 
plnění předmětu díla.  

 
5. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny 

náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo, jeho výslednou cenu, dobu realizace 
díla či nesoulad se zadáním objednatele. Případné změny je nutné projednat a odsouhlasit ze 
strany objednatele, pořídit písemný záznam a případně uzavřít písemný dodatek k této 
smlouvě. 

 

III. Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat prvky mobiliáře do 30. 6. 2021.  

2. Místem plnění je katastrální území města Uherské Hradiště v souladu se zadávacími 
podmínkami. Orientační umístění prvků je uvedené v příloze č. 1. Před zahájením instalace 
jednotlivých prvků proběhne za účasti obou smluvních stran prohlídka místa realizace 
a konkrétní umístění prvků musí být odsouhlaseno ze strany objednatele. 

 

IV. Cena 
1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce Zhotovitele. Cena prvků mobiliáře 

je sjednána jako maximální smluvní cena a zahrnuje veškeré náklady související s výrobou, 
dodáním a instalací prvků mobiliáře.  

 
Název 
prvku 

Cena bez 
DPH 

(jednotková) 

DPH 
(jednotková) 

Cena s DPH 
(jednotková) 

Množství 
(ks) 

Celková 
cena  

s  DPH 

Lavička 5.300 1.113 6.413 4 25.652 

Instalace a 
ukotvení 

1.875 394 2.269 4 9.075 

Stojan na kola 1.750 368 2.118 8 16.940 

Instalace a 
ukotvení 

2.460 517 2.977 8 23.813 

Odpadkový 
koš 

12.400 2.604 15.004 2 30.008 

Instalace a 
ukotvení 

1.870 393 2.263 2 4.525 

Inf. panel se 
směrovníky 

47.800 10.038 57.838 1 57.838 

Instalace a 
ukotvení 

5.655 1.188 6.843 1 6.843 

DOPRAVA 1.800 378 2.178 1 2.178 

 
 
      Celková cena bez DPH   146.175,00 Kč 
 
      DPH     30.697,00 Kč 
 
     Celková cena vč. s DPH   176.872,00 Kč 
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2.  Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám bez DPH zákonem stanovené výši.  

 

3.  Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel 
však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

 

V. Platební podmínky 

1.   Objednatel neposkytuje zálohy.  

2.   Platby budou probíhat výhradně v Kč a bankovním převodem. Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v této měně.  

3.  Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného 
a bezvadného díla či jeho dílčích částí (den zdanitelného plnění).  

4.  Úhrada za dílo bude provedena na základě faktury nebo faktur. Nárok fakturovat vzniká 
dnem předání celého předmětu plnění/díla, nebo lze fakturovat na základě dílčího plnění 
po schválení předávacího protokolu objednatelem. 

5.  Zhotovitel vyhotoví a objednateli zašle fakturu vč. předávacího protokolu ve dvou 
vyhotovení se splatností minimálně 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli do 
sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

6.   Každá fakturu bude obsahovat označení projektu v následujícím znění: 

      Projekt „Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti“ je spolufinancován Ministerstvem 
pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2020, 
podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovní rouchu (117D72100). 

7.  Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.  

8.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná 
běžet až od  prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, 
Objednateli.  

9.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.  

10.  Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 

a) faktické provedení fakturovaných činností, 

b) předání a převzetí díla nebo její části, 

c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o 
odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat. 
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VI. Převzetí předmětu díla 

1.  Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude dílčí část předmětu díla nebo 
celé dílo k  převzetí.  

2.  Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. a předání předmětu díla 
Objednateli bez vad a nedodělků. 

3.  Objednatel se zavazuje jednotlivé prvky předmětu díla nebo celé dílo dle čl. 2. převzít do pěti 
dnů po výzvě Zhotovitele a převzetí potvrdit na předávacím protokolu, a to i před termínem 
plnění. Má-li k dílčímu plnění nebo celému dílu připomínky, je povinen je označit 
na předávacím protokolu. 

4.  Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla či jeho 
dílčích částí, nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani jejich částí, je-li tento nárok 
odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen Objednatel 
Zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání díla. 

5.  O převzetí řádně zhotoveného díla nebo jejich částí bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
obdrží každá ze stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

6.  Nebezpečí škody na prvcích mobiliáře přechází na objednatele okamžikem převzetí prvků 
mobiliáře, případně okamžikem, kdy objednatel prvky mobiliáře nepřevzal, ač mu zhotovitel 
umožnil s prvky mobiliáře nakládat.  

 

VII. Smluvní pokuty 

1. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:  

 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý/den nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel 
neodstraní nedodělky či vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, 
zaplatí objednateli smluvní  pokutu 1 000 Kč za každý/den nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

1.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po obdržení písemného 
upozornění Objednatele, zahájit práce na odstranění zjištěné vady tj., musí zahájit opravu 
těch částí díla, kde byla vada zjištěna. 

1.2 Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva. 

1.3 O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad: 

 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti 
pracovních dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
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den  prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

3. Způsob vyúčtování smluvní pokuty  

3.1 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou 
(faktura). Ve     vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje 
k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

3.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně 
vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává. 

4.   Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.  

5. Předmět díla má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v této 
smlouvě.  

6.   Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době jeho převzetí a v záruční době. 

7.   Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených prací a dodávek vlastními 
pracovníky. 

8. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele 
a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně 
oznámil Zhotoviteli vady do 10- ti dnů poté, co je zjistil.  

9. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny porušením povinností 
Objednatele dle této smlouvy. 

 
VIII. Další ujednání a vyšší moc 

1. V případě, že by zhotovitel od objednatele převzal nějakou věc za účelem jejího zapracování 
při provádění Díla, odpovídá za ni od doby převzetí do doby předání díla objednateli.  

 

2. Pokud je kterákoliv strana této smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení 
s plněním jakýchkoliv svých povinností podle této smlouvy (včetně zejména povinnosti 
zahájit, pokračovat a dokončit provádění díla) v důsledku události vyšší moci, pak takovou 
skutečnost písemně oznámí druhé straně ihned, jakmile je to možné. Oznámení bude 
zasláno písemně nebo e-mailem s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných 
záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové 
události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze 
odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit předmět smlouvy. Postižená 
strana vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co 
nejdříve je to možné.  

 

3. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání 
jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 
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překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku 
tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména: 

a) válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav 
či nikoli), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku; 

b) povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, 
spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy; 

c) stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky; 
d) přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu, epidemii, pandemii 

 
4. Pro vyloučení pochybností, událost vyšší moci nezahrnuje neplnění dodavatelů nebo 

subdodavatelů zhotovitele a dále nezahrnuje nepříznivé klimatické podmínky (jiné než ty, 
které jsou mimořádně nepříznivými a které se za případ vyšší moci považují). 

 
IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění smlouvy. Pokud objednatel zjistí, 
že zhotovitel neplní povinnosti sjednané touto smlouvou řádně či jinak porušuje svou 
povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Od smlouvy lze odstoupit pouze, došlo-li k podstatnému porušení smlouvy, což musí druhé 
straně smluvní strana písemně oznámit nejpozději do deseti dnů od vzniku podstatného 
porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hlavně prodlení v dodání 
prvků mobiliáře delším než 10 dnů nebo nedodržení dohodnutých platebních podmínek ze 
strany objednatele.  

3. Předčasné ukončení smlouvy může proběhnout pouze písemnou dohodou smluvních stran, 
která v odůvodněných případech může být spojena s dohodou o vypořádání vzájemných 
závazků. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1.  Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí 
právem České republiky. 

2.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a jejich shodu 
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel 
předat Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést 
jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 originálech. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. 
povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen 
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objednatele písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné 
obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich 
budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu 
anonymizovány.  

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při finanční kontrole poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu 
daňovou evidenci související s plněním této smlouvy v plném rozsahu. Současně se 
zavazuje k součinnosti ve fázi realizace i udržitelnosti projektu při kontrolní činnost 
poskytovatele dotace a její vymezení při čerpání zdrojů státního rozpočtu v rámci Programu, 
která bude vykonávána v souladu se zákonem č. 255/2010 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a vyhláškou Ministerstva 
financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a interními předpisy MMR o 
řídící kontrolní činnosti a výkonu veřejnosprávních kontrol. 

9. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související se zakázkou po dobu 10 
let  
od ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku poté, kdy byla provedena poslední platba na tento projekt.  Povinnost archivovat 
bezpečně a řádně veškeré podklady a doklady týkající se projektu v originálech nebo 
ověřených opisech, pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je doba 
stanovená pro program podpory cestovního ruchu. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem 
jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

11. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu 
s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
č.1526/89/RM/2018 ze dne 08. 10. 2018.  

 

XI. Přílohy smlouvy 
1. Nedílnou součástí smlouvy je: 

    Příloha č. 1 – Mapa umístění prvků mobiliáře 
 Příloha č. 2 - Specifikace a podrobný popis prvků mobiliáře 

 Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
V Uherském Hradišti dne:     V Bílovicích dne: 

 

 

 

………………………………………..    ………………………………………… 

Ing. Stanislav Blaha      Ing. Aleš Bakoš 
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starosta města      předseda představenstva 

 

 

Příloha č.1 

SITUACE ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ 
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Příloha č. 2 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
 
 
 

1. PARKOVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM délky 1,8m 

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů 
z  nerezu.  
Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočnic opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem (RAL 7016).  
Nosná kostra: dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového 
plechu.  
Sedák: 3 desky z masivního tropického dřeva obdélníkového průřezu, délky 1718 mm.  
Opěradlo: 2 desky z masivního tropického dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm. 

 
 
 
 
 
 

2. STOJAN NA KOLA CELOOCELOVÝ 

Charakter konstrukce: lichoběžníková oblá ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu 
a pryžového pásu.  
Povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (RAL7016)  
Tělo: svařenec z ocelových trubek obdélníkového průřezu 40×20×2 mm a plechových výpalků 
tloušťky 10 mm. Doplněn podélným pryžovým pásem zabraňujícím poškození rámu opřeného kola.  
Celková výška 900 mm, šířka 50 mm. 
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3. ODPADKOVÝ KOŠ NA CENTRÁLNÍ NOZE, OPLÁŠTĚNÝ DŘEVĚNÝMI LAMELAMI, 

S HLINÍKOVOU STŘÍŠKOU/ ZHÁŠEČEM CIGARET 

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s horním litým hliníkovým rámečkem a dřevěnými 
lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu a litou hliníkovou sklopnou stříškou.  
Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu a ocelových uzavřených profilů, horní rámeček 
je hliníkový odlitek.  
Opláštění: 26 lamel z masivního tropického dřeva obdélníkového průřezu 33 × 15 mm a 64 x 29 mm.  
Stříška: hliníkový odlitek upevněný na ocelových sklopných suportech, variantně s popelníkem 
o objemu 0,8 l.  
Vnitřní nádoba: plastová nádoba z HDPE o objemu 45 l  
Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem (RAL7016). 
 

 
 

4. INFORMAČNÍ PANEL S MAPOU A SMĚROVNÍKY 

 

Rozcestník umožňující nasměrování chodců až k 14 místům, na obou stranách má panel mapu. Mapa 
je kontrastní a reliéfní. V mapách jsou zaznačeny piktogramy podstatných cílů. Grafika je jednotná 
(jako u všech prvků ve městě) a je umístěna v komfortní úrovni jak pro chodce, tak pro vozíčkáře. 
Konstrukce 
Materiál konstrukce je konstrukční ocel v podobě svařovaných jeklů, výpalků a pásoviny, ukotvena 
na betonové patce pod úroveň dlažby. Do konstrukce jsou postupně zasunuty potisknuté plechy. V 
horní části jsou zajištěny šrouby. 
Povrchová úprava 

Celá konstrukce je povrchově upravená žárovým zinkováním a práškovou venkovní 
barvou RAL 7016 a 9004 (viz výkresy). 
Grafická podoba bude dále konzultována s vybraným účastníkem.  
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Příloha č. 3 

 

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ 

 

FAMES, spol. s.r.o. 
Obchodní firma ____________________________________________________ 
 

 

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Obchodní firma: FAMES, spol. s.r.o. 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ): Tupesy 120, 687 07 Tupesy 

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky: 

informační panel s mapou a směrovníky 

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH): 

47.800,00 

 
 
 

 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
              podpis oprávněné osoby  

            účastníka zadávacího řízení 
 

Poznámka:  
1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba. 

 


