
SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Lavičky nad vodou“

číslo smlouvy kupujícího: 2021 001589
číslo smlouvy prodávajícího: [014-21]
číslo veřejné zakázky: 21138

veřejná zakázka malého rozsahu: 13

spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
ICO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214

e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:
název: PROZAC s.r.o.
sídlo: Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 20887
zastoupený: Martin Nedvěd, jednatel
ve věcech technických: Roman Nedvěd, prokurista
ICO: 281 57 605
DIČ: CZ 281 57 605
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „Lavičky nad vodou“.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zavěšené konstrukce z hrany nábřeží pro sezení nad
hladinou řeky, které umožní relaxaci u vody v centru města. Jedná se o dodávku a montáž tří kusů
laviček včetně přístupových schůdků, jejich následnou demontáž na základě výzvy kupujícího.
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Uskladnění po ukončení sezóny v roce 2021, montáž a demontáž v následujících letech bude řešena
v rámci stávajícího smluvního vztahu (veřejná koupací mola, opalovací mola atd.) mezi kupujícím
(odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice) a prodávajícím. Obě smluvní
strany tímto prohlašují, že je jim obsah jejich práv a povinností v souvislosti s výše uvedeným znám.
Dodávka a související služby budou provedeny v kvalitě dle nabídky prodávajícího, která je nedílnou
součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

součástí předmětu plnění zboží Č3 služby Kl

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano H3 ne ?
Název projektové dokumentace: Lavičky nad vodou
Projektant: Tomáš Holub, IČO: 03095193
Vyhotovení projektové dokumentace: 06/2021

Místo plnění
Lavičky budou umístěny na okraji historického jádra města Českých Budějovic na pozemku pare. 568,
k. ú. České Budějovice 1, na nábřežní hraně slepého ramene řeky Malše, podél Biskupské zahrady.
Budou orientované s výhledem na soutok řek a Sokolský ostrov.

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne 13

III. Doba plnění
1. Prodávající zahájí práce na projektové dokumentaci: dnem účinnosti smlouvy
2. Dopracování projektové dokumentace: do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Prodávající je povinen provést dodávku (výroba a montáž):

do 28 dnů ode dne dopracování projektové
dokumentace

4. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení
dodávky, či ukončení prací na dodávce
v případě, kdy dojde k ukončení závazku
jinak než jeho splněním

5. Prodávající je povinen provést demontáž laviček: na základě výzvy kupujícího

IV. Cena dodávky
Nabídková cena dodávky činí 248.000,- Kě bez. DPH.

(slovy: dvěstěčtyřicetosmtisíckorunčeských
K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými
právnímipředpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění dodávky
1. Nutná součinnost více dodavatelů ano ? ne IEI

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ? ne §

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
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Uskladnění po ukončení sezóny v roce 2021, montáž a demontáž v následujících letech bude řešena 
v rámci stávajícího smluvního vztahu (veřejná koupací mola, opalovací mola atd.) mezi kupujícím 
(odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice) a prodávajícím. Obě smluvní 
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dodávka vymezena projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace: 
Projektant:
Vyhotovení projektové dokumentace:

ano H3 ne □
Lavičky nad vodou
Tomáš Holub, IČO: 03095193
06/2021

Místo plnění
Lavičky budou umístěny na okraji historického jádra města Českých Budějovic na pozemku pare. 568, 
k. ú. České Budějovice 1, na nábřežní hraně slepého ramene řeky Malše, podél Biskupské zahrady. 
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2. Dopracování projektové dokumentace: do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Prodávající je povinen provést dodávku (výroba a montáž):

do 28 dnů ode dne dopracování projektové 
dokumentace

4. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení
dodávky, či ukončení prací na dodávce 
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jinak než jeho splněním

5. Prodávající je povinen provést demontáž laviček: na základě výzvy kupujícího
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Nabídková cena dodávky činí 248.000,- Kě bez. DPH.
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K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění dodávky
1. Nutná součinnost více dodavatelů ano □ ne IEI
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
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ano El ne ?
délka záruční doby: 24měsíců

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne El

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne El

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne E

7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP
ano ? ne El

8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP
ano ? ne E

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
I. V čl. XVIII poděl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy prodávající nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII smlouvy, je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny dodávky bez DPH za
každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.44

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Kupující je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má kupující zájem na snížení negativních dopadů provádění dodávky na životní prostředí. Za
tímto účelem kupující požaduje splnění následujících podmínek ze strany prodávajícího.

2. Prodávající je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se
na provádění dodávky dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění dodávky dle
této smlouvy.

3. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Prodávající je povinen kupujícímu prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy kupujícího.

4. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně prodávajícím nebo jeho poddodavateli. Prodávající se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Prodávající se zavazuje postupovat v rámci provádění dodávky tak, aby nedocházelo k
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména
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vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných
obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele
verze 111/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na
adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - nabídka prodávajícího.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 6. 9. 2021, č. 1073/2021.

Dne 13.09.2021

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

prozac PROZAC, s.r.o.
Rudolfovskátř. 464/103
370 01 České Budějovice

Tel.: +420 387 420 001 Fax: 4420 387 311 521
DIČ: CZ28157605 OR: KS ČB C/20887

Ing. Petr Holický, náměstekvp;rim.á/ti v-t^RN/' Martin Nedvěd, jednatel
statutární město České Budějovický^ PROZAC s.r.o.

°<oy ------.7-------- O
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PROZAC

Magistrátměsta České Budějovice
Investičníodbor

Ing. Zdeněk Šeda - vedoucí odboru
pí. Kubíková

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE Č. BUDĚJOVICE DNE

014-21 Roman Nedvěd 02. 09. 2021

Vážený pane Ing. Šedo, váž. paní Kubíková

na základě Vaší poptávky a předaného zadání akce - dodávka a montáž na slepém rameni řeky Malše
Vám zasíláme nabídku „Lavičkynad vodou" dle projektu - umístění laviček nad vodou a schodů na
rozhraníp.č. 568 a 185/1 v k.ú. České Budějovice 1 Vám zasíláme níže uvedenou kalkulaci.

Nabídková cena:

P.č. Název položky MJ mn cena/MJ celkem (Kč)

Lavičky + schodiště

D+M lavička dle projektové dokumentace (Zn povrchová úprava ocelové kce., ks

1 drřevo sibiřský modřín tlakově impregnovaný) 3 48 000,00 144 000,00

D+M schody dle projektové dokumentace (Zn povrchová úprava ocelové kce., ks

2 drřevo sibiřský modřín tlakově impregnovaný) 1 42 000,00 42 000,00

3 Kotvící řetězy Zn + kotevní technika kpl 1 19 000,00 19 000,00

4 D+M základový betonový blok ks 6 5 500,00 33 000,00

kpl
5 VRN - likvidace odpadu, doprava a zajištění stavby 1 10 000,00 10 000,00

Cena celkem v KČ bez DPH 248 000,00

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

PROZAC s.r.o. ICO: 281 57 605 Tel.: +420 387 420 001
Rudolfovská tř. 464/103 DIČ: CZ28157605 Fax: +420 387 311 521
370 01 České Budějovice e-mail: infcxaiDrozac.cz

http://www.Drozac.cz
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PROZAC

Magistrát města České Budějovice 
Investiční odbor

Ing. Zdeněk Šeda - vedoucí odboru 
pí. Kubíková

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 
370 92 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZE DNE NAŠE ZNAČKA

014-21

VYŘIZUJE

Roman Nedvěd

Č. BUDĚJOVICE DNE

02. 09. 2021

Vážený pane Ing. Šedo, váž. paní Kubíková

na základě Vaší poptávky a předaného zadání akce - dodávka a montáž na slepém rameni řeky Malše 
Vám zasíláme nabídku „Lavičky nad vodou" dle projektu - umístění laviček nad vodou a schodů na 
rozhraní p.č. 568 a 185/1 v k.ú. České Budějovice 1 Vám zasíláme níže uvedenou kalkulaci.

Nabídková cena:

P.č. Název položky MJ mn cena/MJ celkem (Kč)

Lavičky + schodiště

1
D+M lavička dle projektové dokumentace (Zn povrchová úprava ocelové kce., 
drřevo sibiřský modřín tlakově impregnovaný)

ks
3 48 000,00 144 000,00

2
D+M schody dle projektové dokumentace (Zn povrchová úprava ocelové kce., 
drřevo sibiřský modřín tlakově impregnovaný)

ks
1 42 000,00 42 000,00

3 Kotvící řetězy Zn + kotevní technika kpl 1 19 000,00 19 000,00

4 D+M základový betonový blok ks 6 5 500,00 33 000,00

5 VRN - likvidace odpadu, doprava a zajištění stavby
kpl

1 10 000,00 10 000,00

Cena celkem v KČ bez DPH 248 000,00

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

ICO: 281 57 605 Tel.: +420 387 420 001
DIČ: CZ28157605 Fax: +420 387 311 521

e-mail: infcxaiDrozac.cz 
http://www.Drozac.cz

PROZAC s.r.o. 
Rudolfovská tř. 464/103 
370 01 České Budějovice
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PROZAC Lavičky nad vodou

PŘÍLOHY 0

Záruční podmínky: 24 měsíců

Obchodní podmínky: dle dohody

Dodací podmínky: příprava dokumentace 14 dní, 21 dní výroba, 1 týden instalace

Závěr:

Jsme připraveni dále jednat o různých úpravách této nabídky a to zvláště technického řešení a jiných možnostech, které
nejsou součástí této nabídky.

Tato nabídka obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění mimo Vaši organizaci a nesmí být jako celek ani
částečně kopírována, upravována ani jinak využívána k účelům, které nesouvisejí s jejím vyhodnocením. Pokud by tato
nabídka vedla k uzavření smlouvy, má Vaše organizace právo ji kopírovat či jinak používat při realizaci předmětného díla.
Tímto není nijak omezeno právo zákazníka nakládat s informacemi obsaženými v této nabídce, pokud byly získány z jiného
zdroje.

S pozdravem

za firmu PROZAC, s.r.o.

Roman Nedvěd - prokurista společnosti
Tel. 00420 605 247 400

PROZAC s.r.o. ICO: 281 57 605 Tel.: +420 387 420 001
Rudolfovská tř. 464/103 DIČ: CZ 281 57 605 Fax: +420 387 311 521
370 01 České Budějovice e-mail: info@Drozac.cz

htto://www,prozac.cz
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