
SMLOUVA O DÍLO

uzav ena mezismluvními stranami podle § 2586a naši. zákona .89/2012, ob uiskýzákoník (dálejen
"NOZ").

I.I Smluvní stran

1.1.ZHOTOVÍTEL

BEGBOHEMIA,spol.s r.o.
se sídlem: Ledárenská25, 620 00 BRNO

zapsanáv O vedenéhou Krajskéhosouduv Brn ,oddíl C,vložka23315

Zastoupený:jednatelem spole nosti
I O: 25300245
DI : CZ25300245
Bankovní s

ísloú tu:
Telefon:
Fax:
Zástupci zhotovitele oprávn ní jednat:

- v organiza n -technickýchzáležitostechtétosmlouvy:

- vev cechsmlouvy,k podpisu,kezm n ,p ípadn kezrušení smlouvy;

(dálejenzhotovitel)

1.2.OBJEDNATEL

Muzeum regionu Boskovická, p ísp vková organizace
se sídlem: Hradní 642/1, 680 Ol Boskovice

zapsanáu Krajskéhosouduv Brn oddíl Prvložka l 909/KSBR

Zastoupený:PhDr.RomanemMalachem,Ph,D., editelem
I :04536649
DI :CZ04536649

Bankovní spojení: eskáspo itehia
ísloú tu:4207888359/0800

Zástupciobjednateleoprávn níjednat:

(dálejenobjednatel)
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1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se infomiovat Auhou smluvní
stranu bez prodlení o jakýchkoli změnách těchto údajů.

ČI. U. Předmět smlouvy

2. 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpe&í pro Objednatele dflo spočívající v dodávce
a montáži policového regálového systému do depozitáře historie a etnografie.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péfií, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

2, 3 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši
sjednané v ČI. V. smlouvy, podle platebních podmínek této smlouvy, Veškeré požadavky objednatele
vztahující se ke kvalitě provedeného díla budou objednatelem zapsány do "Protokolu o předání" a
zhotovitel stanoví v tomto protokolu dobu, do které budou pfípadné závady odstraněny.

2.4. Místem plnění díla jsou prostory objednatele - Muzeum regionu Boskovická, příspěvková
organizace. Hradní 642/1, 680 Ol Boskovice

ČI. m. Termíny plnění

3. 1, Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech: do 24. 9. 2021

3.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodleni objednatele
s plněním jeho smluvních povumostí,

ČI. TV. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod
^

4. 1. Vlastníkem zhotovovaného dna je zhotovitel, a to po celou dobu jeho zhotovování až do úplného
zaplacení celkové smluvní ceny dfla. V případě prodlení objednatele s úhradou některé z faktur o více
než 30 dní je zhotovitel oprávněn předmět dodávky demontovat, odvést a uskladnit, to vše na náklady
objednatele až do úplného zaplacem smluvní ceny dna. Případný zpětný převoz a opétovná montáž
na místě uróení by byla hrazena stranou objednatele,

4.2. Za případné škody na díle způsobené zcizením zodpovídá zhotovitel do doby předání a převzetí díla.
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ČI. V. Cena předmětu d0a a cenové podmínky

5. 1. K provedení díla v rozsahu podle či. II této smlouvy se dohodou smluvních stran stanoví níže uvedená
cena:

Celková cena bez DPH: Kč 64460,10
Celková cena vč. 21% DPH Ke 77996,70

5.2. Navýšení popřípadě snížení celkové realizační ceny je možné pouze na základě písemného dodatku
ke smlouvě o dílo, ve kterém budou přesně specifikovány důvody změny ceny. V případě
vícenákladů, které vzniknou zhotoviteli, předloží zhotovitel jejich rozsah a výši. Po odsouhlasení
objednatelem vystaví zhotovitel nezávislou samostatnou fakturaci na tyto vfce-náklady.

ČI. VI. Platební podmínky a fakturace

6. 1. Provedené práce a dodávky bude zhotovitel objednateli fakturovat následujícím způsobem:

Název platby ástka Termín

Faktura vystavená do 14 dní od předání díla 77996, 70 Ke Splatnost 30 dní

6.2. Dohodnutá platba bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele dle či. I./I. l. této smlouvy.
Bude fakturováno ale §92e) zákona č.235/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

ČI. VIL Dodací a kvatítativní podmínky

7. 1. ObjedDatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to předat zhotoviteli staveniště pro
provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby, způsobilém k provádění prací zhotovitele,
nejméně 7 dnů před požadovaným zahájením prací. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis,
ktei^ se po podepsání oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

7.2. Objednavatel zajisti po celou dobu provádění dna až do doby jeho předání a převzetí plynulý chod
provádění prací, nenarušeny činností objednatele nebo třetí osoby. Manipulační techniku ke složení
navezeného materiálu zajišťuje objednatel na svůj náklad.

ČI. Vlil Přerušení prací, zastavení prací na dQe

8. 1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací
na díle Jestliže:
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a) Zhotovitel nem žephiit sv j závazekv d sledku prodlení objednatele s pta ním jeho smluvaích
povinností podmi ujících další ádný postup prací. Po áteka konec p ekážky vzniklév d sledku
prodlení objednatele zapíše zhotovitel do montážnflio deníku. Uznání d vodu p erušení prací
potvrdí objediatelpodpisemsvéhooprávn néhozástupce.Lh tastanovenáprodokonéenídnase
prodlužuje o dobu p erušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu náklad spojených
s p erušením díla.

b) Objednatel požádázhotovitele o p erušetí nebo zastavení prací. Objednatel tak musí uíttiit
písemn na statutární úrovni a zárove zápisem do montážního deníku. Opožd ný nástup
zhotovitele k zahájení realizace zp sobený z d vodu neuhrazem I. zálohové platby nebude
považován zazdržení nasta'an zhotovitele.

I.ELP edání a p evzetí p edm tu dna

9. 1. Zhotovený p edm t díla, dle ?1. II smlouvy zhotovitel p edá objednateli v terminudle i. ID. této
smlouvya objednatelp edmétdQap evezmeprotokolárn písemným záznamem.

I.X.Zárukazajakost, odpov dnostzavady

10. 1.Zhotovitel zodpovídá zakvalitu, funk nost a úplnost p edm tu díla zhotoveného v rozsahu ?1. II této
smlouvya zaru ujese,žedílo budezhotovenov souladus podmínkami tétosmlouvys.v parametrech
ur enýchprojektovoudokumentací.

10.2.Zhotovitelposkytujenazhotovenýp edm tdfladleel.IIsmlouvyzárukuzajakostprovedených
prací v délce2 roky.

10.3.Ze2áru nipovinností jsouvylou enyzávadyzp sobenénesprávnýmprovozováním díla nebovySŠí
mocí nap . živelnoupohromou,povodní, extrémnénep íznivými klimatickýmipodmínkami aj.

10.4. Jestliže sev záruéní dob vyskytnou vady, je objednatel povinen každézjišt ní vady u zhotoviteie
^písemn reklamovat, a to bezodkladn po jejím zjišt ní. V reklamaci m žeobjednatel uvést sv j
návrii,jakýmzp sobempožadujevaduodstranit.

10.5. P ípadné reklamace týkající se jakékoliv závaify na regálové konstrukci, která by m la vliv
nabezpe nostpráce,budezávadaodstran nado72hodinvým nnýmzp sobem.

10.6. Pokudbudeobjednatel požadovatpo zhotoviteli odstran&uzávad,zan žzhotovitel nezodpovídá,
jejichodstran níprovedezhotovitelnazáklad písemnéhovyžádáníobjednatelezaúhradu.

10.7. Zhotovitel garantuje následnédoobjednání produkt shodnéhoprovedení a konstrukce po dobu
nejmén 24m síc odednep edání díla. Podshodným provedením je myšlenapouzeúíelová shoda
vestejném barevnémprovedení. Technicképarametry se mohou lišit o inova ní prvky vzhledem
k vývoji danéhoproduktu.

10.8.Centrální skladnáhradních dU regálových systém j
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ČI. XL Sankční ujednání

11. 1. V případě nesphiění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné
právo účtovat povinné tyto pokuty;

11. 1. 1. Za nedodržení termínu dokončení dna dle či. in-uhradí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny dna
(bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním předmětai díla.

11. 1.2. Za opožděnou úhradu zálohových faktur a konečné faktury ve stanovených termínech dle 61. VI
uhradí objediiatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý i zapofiatý den
prodlení. V případě prodlení delším než 60 dnů uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

11.2. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna uhradit smluvní pokutu do 14 dnů
po obdržení faktuiy, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

ČI. XH. Základní vztahy smluvních stran

12. 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory ve stavu, který je podle projektové dokumentace
způsobilý k řádnému provádění prací,

12.2. Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli na dobu montážních prací:

a) přístup pracovníkům provádějící montáž díla do daného prostom dle jejich potřeby i mimo
obvyklou pracovní dobu

b) přístup k sociáhiímu zařízení
c) parkovací místo pro firemní vozidlo v blízkosti stavebního prostoru za účelem vykládky materiálu
d) zajistí pro vykládku a po dobu montáže vysokozdvižný vozík pro provádění manipulačních prací

dle dispozic zhotovitele
e) zajistí na svůj náklad likvidaci transportních obalů
f) zajistí vybavení prostoru, v němž se provádí montáž, dostatečným osvětlením, elektrickou

přípojkou 220 V a 380 V

12. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení platných bezpefinostaích předpisů, dále předpisů
požární ochrany, na svůj náklad a své nebezpečí.

12.4. Zhotovitel je povinen v daném prostoru zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady
odpady a nečistoty vzniklé prováděním montážních prací apod.

12.5. Po dokončení montážních a instalaéních prací zhotovitel vyklidí daný prostor a protokolárně ho
předá objednateli.
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I.XIII.Zm nasmlouvy, odstoupení odsmlouvy

13. 1. Tuto smlouvu lzezm nitpoiizepísemné "Dodatkemke smlouv ".Jinézápisy,protokoly i ústaí
dohodysezazm nunepovažují.

13.2. Nastanou-li u n kteréze stran skute nosti bránící ádnémuphi ní smlouvy, je povinnato ihned,
bezzbytefinéhoodkladu, oznámitdruhéstran a vyvolatjednání zástupc oprávn nýchke zm n a
podpisu smlouvy

LXIV.Záv re?náustanovení

14. 1. Tuto smlouvu lze zm nit nebo zrušit pouze výslovným oboustrann potvrzeným smluvním
ujednáním , J)odatkemw podepsaným oprávn nými zástupci stran. To se týká p edevším p ípadu
rozší ení rozsahudflatzv.vícepráce, pop ípad omezení rozsahud atzv.mén práce.

14.2.Pokudnení v tétosmlouv ujednánojinak, ídí seprávaa povinnostismluvních stran,jakoži právní
pom rysní vyplývající nebo vznikajícf, ob anskýmzákoníkem ?, 89/2012 Sb.v platnémzn ní a
ostatními právními p edpisyplatnýmiv dob realizacep edm tudíla.

14.3.Tatosmlouvanabýváplatnostii ú innostipodpisemoprávn nýchzástupc smluvních strana kon í
spln ním všechsmluvních závazk ob mas anami.

14.4.Smlouvajevyhotovenavedvouvýtiscích, z nichžkaždýjeoriginálem.Každásmluvní stranaobdrží
jednovyhotovení smlouvy.

14.5.Pokudodd litelnéustanovení tétoSmlouvyjenebosestaneneplatným inevynutitelným,nemáto
vliv naplatnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovémp ípad se strany této Smlouvy
zavazují uzav ít do30pracovních dn odvýzvydruhézestrantétoSmlouvydodatekk tétoSmlouv
nahrazujíci odd litelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné i nevynutitelné, platným a
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodá skému ú elutakto nahrazovaného ustanovení.

14.6. Smluvní stranypop e tení tétoSmlouvyprohlašují, žesouhlasí s jejím obsahem,žetato Smlouva
^ byla sepsánavážn ,ur it , srozumiteln a nazáklad jejich pravéa svobodnév le, nad kaz ehož

p ipojují svépodpisy.

Brnodne: MIMI. Boskovicedne:... ^..!,..^
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