
Smlouva je uzavřena písemně

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
piatném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO Č.: 62-2-7578/2021
l. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Česká republika Obchodní firma: TENST spol. s r.o.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: Červený Mlýn 1939
Zubatého 685/1, 614 00 Brno 666 01 Tišnov

Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán Statutární orgán:
ředitel Hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje Kontaktní osoba:

Zapsaný v ovchodnim rejstříku, vedeném
krajským soudem v Brno oddíl C vložka 423

Bankovní spojení: čnb, pobočka Brno Bankovní spojení:
Číslo účtu: 10039881/0710 Číslo účtu:

IČO: 70884099 IČO: 13692704
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: CZ13692704
OS: ybiaiuv OS: gkt6uak

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedeni díla:

Veveří - oprava zpevněné plochy dle položkového rozpočtu (příloha č. l)
Cena díla bez DPH:
DPH 21%

245 956,00 Kč
51 650,76 Kč

Dodací lhůta: do 31. 5. 2021 Cena včetně DPH: 297 606,76 Kč
Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve

lhůtě do 30 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v
reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 297 607,00 Kč

Místo plněni: Veveří 42, Brno
Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu
objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové
náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodrženi terminu splněni předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s
odstraněním vad díla dle ČI. ||. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vC. DPH předmětu plněni za každý,
byt' i započatý den prodlení, a to až do dodáni předmětu p|nění: zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody.

.2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn
účtovat úrok z prodlení za splněni podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského
zákoníku.
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3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škodý v
plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s
ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
\

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupuji na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit
občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by
mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti
dnem uzavřeni této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu
správci registru smluv k uveřejněni ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odeslánhn budou
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních
údajů).

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (l) zhotovitel.
Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1.Cenová nabídka ze dne 24. 4. 2021

10..05, 2021



POLOŽKOVÝROZPOČET
Rozpočet 2021/04/26 Oprava zpevněné plochy JKSO
Ob ekt Název objektu škp
2021/04/26 Oprava Zpevněné plochy Veveří 42 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
2021/04/26 Oprava Zpevněné plochy Veveří 42 Nákladý na m.j. q
projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 26.04.2021
Rozpočtova| Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
7ákladnľ rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové nákladý

HSV celkem 234 876 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem 11 080 Oborová přirážka O
R M oráče celkem O Přesun stavebnlch kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništnl doprava O
ZRN celkem 245 956 Zařízení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompietačnl činnost Očd) o
ZRN"HZS 245 956 OstatM náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 245 956 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za obednatele
Jméno jméno . jméno :

Datum Datum

Podpis Podpis:

Základ pro DPH 21,0 245 956 KČ
DPH 21,0 51 651 Kč
Základ pro DPH 0,0 O Kč
DPH 0,0 O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 297 607 Kč

Poznámka .
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PoložkovY rozpočet

Stavba :
objekt

2021/04/26 Oprava Zpevněné plochy Veveří 42
2021/04/26 Oprava Zpevněné plochy Veveří 42

Rozpočet: 2021/04/26
Oprava zpevněné plochy

P,Č. Cisb položký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemní práce

1 132301110R00 Hloubení ľýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROjNÉ m3 9,00
2 162201102R00 Vodorovné přemi$těn[ výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 9,00
3 174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,00
4 175101101R00 Obsyp potrubl bez proMjzenl sypaniny plšek 0-4 m3 4,00
5 58152369 Plšek 0-4 t 8,00

Celkem za 1 Zemn/práce
Díl: 5 Komunikace

6 273361921rt4 výztuž základových desek ze svaibvaných sIli průměr drátu
6,0, oka 100/100 mm KH30 t 1,12

7 581131111R00 Kryt cementobeton, C25/30 včetně zpracováni, vsypu,
kartáčování prořez spar a tmel m2 170,00

8 597092422R00 VpUgt ACO 300x300mm, DN 150, B 125 včetně osazeni kus 1,00
9 916661111RT5 Osazeni park. obrljbníkŮ do lože z C 12/15 s opěrou včetně

obrubníku 80x250x1000 mm m 29,00
10 283754905 Deska polygtyrenová BACHL XPS 300 SF ti. 100 mm včetně

uloženi - dilatace k sousedn[ budově m2 5,00
Celkem za 5 Komunikace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 87.59

Celkem za 99 Staveništnl přesun hmot
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
12 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 20,00

Celkem za 721 VnltřMkanal/zace
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