
Smlouva o dílo č. 2342016

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kterou uzavřely tyto smluvní
strany:

čr - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, lČ
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje,
Bankovní spojeni: č. ú.

(dále jen ,,objednatel")

a

ZHT Group s.r.o., lČ , DIČ ,

se sídlem Hranice VIl - Slavič 16, 753 61 Hranice

zastoupená Ing. Radimem Zábranským, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Oberbank, č. ú. ,

Společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29099

(dále jen ,,zhotovitel")

l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele úpravu (přestavbu) kontejneru
v majetku objednatele (dále jen ,,dílo"). Rozsah úpravy zahrnuje zejména instalaci regálů, polic, zásuvek,
kotvícich prvků a jiných zařIzení do kontejneru dle pokynů objednatele v kvalitě a materiálové skladbě
obvyklé pro požární techniku užívanou Hasičským záchranným sborem České republiky. Základni rámec
úprav je stanoven technickou specifikací obsaženou v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v ČI. I odst. 1 této smlouvy svým jménem, na svůj náklad a
na vlastni odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v termínu a rozsahu sjednaném
touto smlouvou. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo v rozsahu dle této smlouvy převzít a
zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dohodnutou v článku |||. této smlouvy.

3. Zhotovitel se v rámci provádění díla a sjednané ceny dle této smlouvy zavazuje zabezpečit veškeré práce,
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončeni díla.

4. Zhotovitel nenabývá vlastnické právo k dílu. Zhotovitel se předem osobně seznámil se stavem kontejneru,
jehož úprava je předmětem díla a je s tímto stavem srozuměn.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby byl kontejner způsobilý k bezpečnému převozu na nákladním
vozidle (požární kontejnerový nosič kategorie N3G) a aby v kompletu s nákladním vQzid|em splňoval
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Zhotovitel je zejména povinen dodržet maximální
celkovou hmotnost kontejneru 10.000 kg a provést instalaci vnitřního zařízení tak, aby byla váha vnitřního
vybavení maximálně rovnoměrně rozložena na celou podlahovou plochu kontejneru. Kontejner musí být
způsobilý pro použiti na požárních kontejnerových nosičích i pro samostatné použití po složení
z kontejnerového nosiče na zem.

6. Součástí díla není dodávka věcných prostředků požární ochrany, které mají být v kontejneru umístěny.
KompletnI seznam vybavení, které má být v kontejneru uskladněno a řádně ukotveno pro převoz, je uveden
v příloze č. 1 této smlouvy. Věci, které jsou v seznamu uvedeny, předá objednatel zhotoviteli společně
s kontejnerem tak, aby mohl zhotovitel s přihlédnutím ke své odbornosti rozhodnout o nejlepším možném
rozmistění tohoto vybavení v prostoru kontejneru a q nejvhodnějším způsobu uchyceni tohoto vybavení.

[j.
Způsob a termín provedeni díla, předání a převzetí

1. Zhotovitel splní svoji pDvinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli. Provedeným a
dokončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky
bránící jeho provozu a užíváM v souladu s jeho účelem. Provedené a dokončené dílo bude schopné
provozování.

2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději 3 měsíce ode dne podpisu této
smlouvy.



3. Zhotovitel je při plnění svého závazku provést dílo die této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí,
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
vznikly.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud je dílo stiženo vadami či nedodělky. Důvody
Qdmítnutí sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Vytýkané vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
ve lhůtě 14 dnů, jinak je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

5. Osobou oprávněnou k převzetí za objednatele je por. Be. Miloš Hanuš - technik chemické a technické
služby, tel. . O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol.

6. Zhotovitel umožni odborným osobám zastupujÍcÍ objednatele během zhotoveni díla nejméně 1. inspekční
prohlídku v jeho zařízenI, a to k ověření správného postupu při realizaci předmětu této smlouvy. Tyto osoby,
zastupujÍcÍ objednatele, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovni dny předem
zhotoviteli.

ill.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran, je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje
veškeré náklady, které mohou zhotoviteli vzniknout při provedení. Cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 206 611,57 Kč

DPH 21%: 43 388,43 Kč

Cena včetně DPH: 250 000,00 KČ

slovy: dvěstěpadesáttisíckorun českých

2. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanQvujÍcÍho výši DPH v době vystavení faktury
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

3. Cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je trvale či dočasně třeba
k zahájeni, provedeni, dokončeni a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, včetně nákladů na
zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizi, osvědčení, atestů.

4. Úhrada ceny za dílo se uskuteční na základě faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem po předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura v českém jazyce vystavená zhotovitelem musí obsahovat
všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, případně další náležitosti stanovené právním řádem České republiky, evidenční číslo smlouvy a
dále vyčíslení zvlášť ceny v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za v KČ včetně DPH. Zhotovitel
vystaví fakturu nejpozději 14 dnů po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

5. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud zhotovitel nemá
účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na
vrub zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.

7. Zálohové platby objednatel neposkytuje a zhotovitel prohlašuje, že zálohové platby v souvislosti s plněním
nežádá a žádat nebude.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30-ti kalendářních dnů.

ČI. IV
Místo plnění

1. Místem plnění je provozovna zhotovitele na adrese: Hranice VIl - Slavič 119, 753 61 Hranice,

2. Objednatel předá zhotoviteli kontejner a jiné nezbytné vybavení pro realizaci díla v místě plnění nejpozději
10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, Den a hodinu převzetí sjednají smluvní strany předem telefonicky
nebo e-mailem.
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3. Dokončené dílo bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli na stanici Teplice, Riegrova 1898, 415
01 Teplice - Trnovany. Den a hodinu předání je zhotovitel povinen oznámit objednateli s dostatečným,

nejméně dvoudenním předstihem.

ČI. V

Záruka a reklamace vad

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy a že bude
mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně
způsobilé pro jeho obvyklé užIvání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se k dílu vztahují ke dni započetí běhu záruční
doby. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců ode dne jeho převzetí
objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatef uplatnil v záruční době do 14 dnů ode dne jejich
uplatnění. Za účelem opravy či odstranění vad zhotovitel přejímá zhotovitel dílo nebo jeho část v místě dle
ČI. lV odst. 3 této smlouvy.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn sjednat
nápravu a zajistit odstraněni vad, zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré
náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

ČLVl
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ročně z dlužné částky.

2. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínu provedeni, dokončení a předání díla uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý, byť i započatý kalendářní den takového prodlení
zhotovitele.

3. Neodstraní-li zhotovitel objednatelem řádně uplatněné vady ve lhůtě stanovené touto smlouvou, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý, byť i započatý kalendářní den takového prodlení
zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni výzvy k úhradě.

5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

ČI. VIl
Odstoupení od smlouvy

1, Od této smlouvy lze odstoupit zejména, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních povinností
kteroukoliv ze smluvních stran. Odstoupeni musí být písemné a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně do 15-ti dnů ode dne, kdy se o
takovém porušení odstupujÍcĹ strana dozví, jinak je odstoupení neúčinné.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s provedení, dokončením a předáním díla oproti sjednanému terminu po dobu delší
než 5 kalendářních dnů,

b) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insdvenční řízení,
C) insolvenčnI návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízeni.

3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 30 kaIendářních dnů,
b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předáni plněni nebo pro výkon činnosti zhotovitele a tuto

skutečnost nenapraví ani po písemném upozorněni v dodatečné přiměřené lhůtě.

4. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran je druhá smluvní strana povinna uhradit
veškeré touto stranou vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a připadnou náhradu škody.

Čl.Vflf

Změny smlouvy
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1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost nebo
nevynutitelnost ostatních ustanoveni. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanoveni
nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné miře
odpovídá dotčenému ustanoveni.

ČI. IX
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž po jednom vyhotovení náleží
každé ze smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemné
vztahy budou řídit přIswšnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor
projednán podle českého právního řádu, před českým soudem přIsIušným podle místa sídla objednatele.

4. Smluvní strany prohlašuji, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tisni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — »Úpravy kontejneru pro HZS Ústeckého kraje - stanice
Teplice".

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel:

ww

J "' u

V Ústí nMl Rhpm dm Z 9. 08. 2016 ,
objednaldes|č$ký záchranný sbor

Ústeckého kraje

40001
lČ: 708 8 -

plk. I

ředitel HZS Ústeckého kraje
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Příloha Č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2342016

Úpravy kontejneru pro HZS Ústeckého kraje - stanice Teplice.

Přestavba kontejneru se skládá:

· vytvoření a upevnění rámu regálu pro ubžení příslušenství podpěr, podložek, klínů a vzpěrných tyčí.

· výroba a připevnění úchytů bednících desek na záchranu osob;

· výroba a připevnění úchytů a záchytného popruhu k nastavitelným podpěrám stropu;
· výroba a upevněni pojízdné dráhy pro vozík;
· výroba vozíku k přepravě hydraulického vyprošťovacího agregátu;
· výroba a připevnění úchytů všech přepravek, trámů a klľnů.

V kontejneru budou upevněny prostředky požární ochrany a vytvořena hmotnostní a prostorová rezerva k

uložení budoucího vybavení viz níže;

K zajištěni bezpečnosti obsluhy kontejneru, bezpečnosti silničního provozu a k zamezení poškození uložených

technických prostředků požární ochrany musí být veškerý uložený materiál v kontejneru pevně a bezpečně

uchycen a to s podmínkou snadného vyjmutí.

Soupis vybaveni kontejneru, které dodá objednatel:

1 Stabilizační sada HOLMATRO:
Mechanická vzpěra MS 2 L5
Hydraulická vzpěra HS 1 L5"
Hydraulická vzpěra FIS 1 Q5 FL
Ruční čerpadlo HTW 700 APS - sada
Prodlužovací trubka 125 mm, bílá - SX1
Prodlužovací trubka 250 mm, modrá SX2
Prodlužovací trubka 500 mm, žlutá SX5
Prodlužovací trubka 1000mm, zelená SX1
spojovací konektor, FX 1
Kruhová hlava
Hlava se základnou
Klopná hlava
Klopná hlava se základnou
Úchyt trámů U - 150 mm
Úchyt trámů U - 1000mm
Úchyt trámů L

Otočná hlava
Sedlo V malé
Sedlo V velké
Kuželová hlava
Křížová hlava
Špičatá hlava

Podpěrná deska pro 3 hlavy
Klíč
Dvoustranný blok
Třístranná hlava
Upínací popruh
Lano s hákem
Stabilizační blok pro podpěry a trubky

2 EI. bourací kladivo Makita
3 Dřevěný stavební trám 100x100x4000mm

6 ks
2 ks
4 ks
6 ks

10 ks
10 ks
10 ks

4 ks
2 ks
6 ks
8 ks
2 ks
2 ks
2 ks
6 ks
4 ks
2 ks
2 ks
2 ks
5 ks
2 ks
6 ks
4 ks
2 ks
2 ks

20 ks
3 ks

32 ks
1 ks

15 ks
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4 Dřevěný stavební trám 100x100x3000mm
5 Dřevěný stavební trám 100X100X2000mm
6 Dřevěný stavební trám 100X100X1000mm
7 Stavební fošna 30x4000mm
8 Stavební fošna 40x4000mm
9 Stavební stabilizačnI podpěra
10 BednIcI deska pro stabilizaci výkopů
11 Pochozľ dřevěná deska
12 Stavební hřeby.krabice

5 ks
5 ks

10 ks
8 ks
6 ks

47 ks
7 ks

14 ks
3 ks

Soupis budoucího dovybavení pro vytvoření hmotnostní a prostorové rezervy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Elektrická pila ocaska Makita JR3070CT
Záchranářská motorová pila Stihl MS 460
Akumulátor. pila Husqvarna 436 Li
Motorová rozbrušovací pila Husqvarna K970
Osvětlovací balon PH-Fireball 1000W
Prodlužovací kabel 50m, 220V
Prodlužovací kabel 50m, 380V
Pracovni lana ocelové lano 5m
Lano na spouštění a vytahování břemen 16mm, 60m
Tkaný popruh s oky 120x5000mm
závěsný popruh nekonečný 67x1000mm
závěsný popruh nekonečný 67x2000mm
Zakrývací plachta s oky 5x6m
Zakrývací plachta s oky 4x4m
Zakrývací plachta s oky 6x8m
Plastová přepravka 400x300x220mm
Dřevěné montážni stavební kliny 5X10X30
Dřevěné montážní stavební kliny 10x10x45
Elektrocentrála např HERON EGM 68 AVR-1
Palice
Kladiva
Ruční rámová pila
Sekera

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
4 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

10 ks
10 ks
10 ks

1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
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