
Smlouva o dílo
Č. j. NA-3446-3/11-2021

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen ,,smlouva")

Česká republika - Národní archiv
se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 70979821
zastoupena: PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou Národního archivu
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel./email:
(dále jen ,,objednatel")

a

BEG BOHEMIA, spol. S r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 233 15
se sídlem: Ledárenská 386/25, Holásky, 620 00 Brno
IČ: 253 00 245
DIČ: CZ25300245
zastoupena: Vladimírem Přikrylem, jednatelem společnosti
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel./email:
(dále jen ,,zhotovitel")
(dále také objednatel a zhotovitel společně označovaní jako smluvní strany)

se společně dohodly na smlouvě o dílo následujícího znění:

l.
Předmět smlouvy

l) Nabídka zhotovitele byla objednatelem vybrána jako vítězná pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky s názvem Regálové vybavení 2 depotních sálů - AA Chodovec pod
evidenčním číslem N006/2l/V00026042 (dále také jen ,,veřejná zakázka"), zadanou dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen ,,zákon").

2) Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka 2 regálových systémů včetně odborné
montáže do 2 depotních sálů objednatele v jakosti, provedení a za cenu dle podané nabídky
zhotovitele, která tvoří přílohu č. l této smlouvy (dále jen ,,předmět plnění" nebo ,,dílo").
Součástí této smlouvy jsou též dispoziční řešení regálových systémů (nákresy místnosti, kde
budou umístěny regálové systémy), které tvoří přílohu č. 2. Podrobná specifikace
regálových systémů je v příloze č. 3. Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.



3) Na základč této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli řádně a včas cenu
díla.

2.
Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena ve výši:
DPH 21 %:
Celková cena díla včetně DPH:

3 298 000 KČ bez DPH
692 580 Kč

3 990 580 Kč S DPH

Slovy: třimilionydevětsetdevadesáttisícpětsetosmdesát korun českých

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, pevná a
nepřekročitelná po dobu realizace díla.

2) Zhotovitel vystaví a doručí objednateli faktum za předané dílo do 10 dnů ode dne, kdy bude
dílo řádně a včas dodáno a objednatelem převzato.

3) Přílohou faktury bude dodací list potvrzený zástupcem objednatele jako doklad o řádném
dodání díla a montážni list potvrzený zástupcem objednatele jako doklad o řádné montáži
dodaného díla.

4) Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy,
zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude faktura
obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu zhotovitele, cenu
bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně
daně z přidané hodnoty, dále předmět plnění, tedy přesnou specifikaci předmětu plnění a
označení dodacího listu a montážního listu, které jsou přílohou faktury.

5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury objednateli. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem
připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní své
právo z vadného plnční ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranční vady
předmětu plnění uhradit cenu díla. Po dobu odstraňování vadného plnění lhůta splatnosti
neběží, počne běžet opět po odstranění uplatněných vad. Tato dodatečná doba splatnosti
však bude vždy 30denní.

6) Objednatel je oprávněn doručenou faktum vrátit, zjistí-li, že neobsahuje náležitosti
stanovené touto smlouvou nebo budou-li požadované údaje uvedeny chybně nebo budou-li
neúplné, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení opravené
nebo nové faktury začne bčžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů.



7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla.

3.
Místo a termín dodání a práva z vadného plnění

l) Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 28. 2. 2022.

2) Místo dodání a odborné montáže díla: Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4;
místnosti č. 0.107 a č. 0.109.

3) Zhotovitel se zavazuje předat dílo kontaktní osobě objednatele.

4) Zhotovitel se zavazuje informovat kontaktní osobu objednatele o termínu dodáni díla
nejméně 5 pracovních dnů přede dnem dodání telefonicky i potvrzením formou emailu.

5) Předmět plnění se má za dodaný jeho řádným a včasným předáním oprávněným zástupcem
zhotovitele a převzetím kontaktní osobou objednatele. Datem převzetí se rozumí datum
podpisu dodacího a montážního listu kontaktními osobami obou smluvních stran.

6) Vady zjevné při dodání je objednatel povinen sdělit zhotoviteli při převzetí předmětu plnění,
vady skryté je objednatel povinen sdělit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy
vyjdou najevo.

7) Odpovědná osoba objednatele podle možnosti prohlédne předmět plnění a přesvědčí se o
jeho vlastnostech a množství. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má
objednatel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
b) na odstranění vady opravou věci, nebo
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

8) Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo dle písm. a) až d) odstavce 7) tohoto článku si zvolil,
při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu
vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či
oznámí-li objednateli, Že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.

9) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu
z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit
vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové
věci; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li zhotovitel vadu
věci včas nebo vadu včci odmítne odstranit, může objednatcl požadovat slevu z ceny díla,
anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez
souhlasu zhotovitele.

10) Do odstranění vady nemusí objednatel platit cenu díla v souladu s článkem 3. odst. 5) této
smlouvy.



l l) Zámkou za jakost díla (dále jen ,,zánika") se zhotovitcl zavazuje, že předmět plnění bude
celou záruční dobu způsobilý k použiti pro jeho účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Na
předmět plnění poskytuje zhotovitel objednateli záruku 2 roky. Tato lhůta začíná plynout
dnem předání a převzetí díla.

12) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené
prováděním díla s limitem pojistného plnění ve výši min. 5.000.000 KČ a tato pojistka
zůstane v platnosti po celou dobu plnění díla. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel při
podpisu této smlouvy.

4.
Nebezpečí Škody na věci a přechod vlastnického práva

l) Nebezpečí Škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho předání zhotovitelem a
převzetím ze strany objednatele.

2) Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle současně s nabytím vlastnického práva,
tedy okamžikem jeho předání a převzetí.

5.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

l) V případě
· nedodržení termínu dodání a předání díla podle ČI. 3. odst. l této smlouvy ze strany

zhotovitele, či
· prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
za každý, byt' i započatý den prodlení.

2) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, byť i
započatý den prodlení.

3) Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení podle odstavce l) a 2) tohoto článku jsou splatné
do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

4) Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dodat
předmět plnění.

5) Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
· nedodržení termínu dodání a předání díla podle ČI. 3. odst. 1 této smlouvy ze strany

zhotovitele,
· opakované dodání vadného díla,
· prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla delší než 14 dní,
· postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s pokyny objednatele.



6) Objednatel je dále oprávnčn od této smloiwy odstoupit v případě, že
· vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení,
· zhotovitel vstoupí do likvidace.

7) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet
(30) kalendářních dní.

8) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6.
ZávěreČná ustanovení

l) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele
oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3) Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dnc 27. dubna 2016, o ochraně fýzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (gdpr), správcem osobních údajů
subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace
této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech
svých legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů
objednatele, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.

4) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k
poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o
registru smluv, v platném znění. Podpisem této smlouvy zhotovitel s uveřejněním souhlasí.
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel bez zbytečného
odkladu po podpisu této smlouvy.

6) Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody obou smluvních stran
formou písemného očíslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného statutárními zástupci
smluvních stran.

7) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

8) Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude podepsána elcktronicky.



9) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. l - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Dispoziční řešení regálových systémů
Příloha č. 3 - Specifikace regálových systémů

V Praze V Brně

za objednatele: za zhotovitele:

Datum: 2021.11.26
22:01:36 +01'00'

Datum: 2021.11.2610,11,04 +01'00'

PliDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

BEG BOHEMIA, spol. S r.o.
Vladimír Přikryl, jednatel společnosti



Příloha č. l - Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV veřejné zakázky Regálové vybavení 2 depotních sálů - AA Chodovec
Systémové číslo veřejné zakázky: N006/21/V00026042

1. ZADAVATEL
Název: Česká republika - Národnl archiv

SIdb: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

lČ: 70979821

DIČ: neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavateie: PhDr. Eva Drašarová, CSC.
Kontaktní osoba ve věcech
výběrového řízeni:
Tel.:

e-mail:

2. ÚČASTNÍK VR
Obchod. firma nebo název l obch. " BEG BOHEMIA, SPOL s r.o.
Firma nebo jméno a přjjmení:
Sídlo l místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu: Ledárenská 386R5, Holásky, 620 00 Brno
lČ: 25300245

DIČ: CZ25300245
__. .-._Osoba oprávněná jednat jménem . .

účastníka: Vladwnľr Přikryl, jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech
výběrového řlzenl:
Tel:

E-mail:

3. NABÍDKOVÁ CENA V Kč

Cena bez DPH: DPH: Cena včetně DPH:

CENA CELKEM 3 298 000 Kč 692 580 KC 3 99C 580 Kč
4. OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA

Titul, jméno, přljmenI a fúnkce Vadimfr Ph"kry1, jednatel spobčnosti

Podpis oprávněné osoby Datum' 19.10.2021
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Příloha č. 3 - Specifikace regálových systémů

Předmět zadání

l.) Posuvná (kompaktní) regálová sestava.

· Popis:

Dodávka vC. instalace posuvných regálových sestav tvořené policovými regály v provedení:
stavebnicové, zavěšované, umožňující snadnou montáž i demontáž. Pohon posuvných regálů
řešen pomocí otočného volantu na čele regálu s aretací proti pohybu.
Uložení kolejnic je požadováno na stávající betonovou podlahu. Čela posuvných regálů
budou po celé výšce opatřeny laminovanými nebo plechovými deskami. Stojiny budou
tvořeny jaklovým uzavřeným perforovaným tenkostčnným profilem do kterého se zasouvají
háčky pro uložení polic.

· Parametry:

o Maximální výška regálové sestavy: 2.950 mm.
o Počet oboustranných regálových sestav ve třech řadách dle náčrtu níže.
o Počet sloupců v jedné regálové sestavě: 3
o Počet polic ve sloupci: 8.
o Šířka polic: 1.000 mm
o Hloubka polic: 400 mm, oboustranně 800 mm (police musí být pro každou stranu zvlášť

přestavitelná)
o výšková přestavitelnost polic: po 15 - 25 mm.
o Světlost polic: min 28 mm.
o Nosnost polic: min. 100 kg.
o Nosnost sloupců: min. 2.000 Kg.
o Typ polic: kovové police vyrobená z jednoho kusu.
o Osazení čel regálových sestav: laminátové nebo kovové desky opatřeny okénky pro

popisky.
o Pohon regálových sestav: manuální, volanty s aretací proti pohybu každého regálu, které

budou pomocí pastorku, řetězu a řetčzového kola hřídele kol zajišt'ovat posun regálu.
o převodový poměr: síla 5 N /10 KN posuvné zátěže.
o Šířka uličky mezi regálovými sestavami: min. 900 mm.
o Šířka hlavní uličky mezi levou a pravou částí regálových sestav: min. 1.100 mm.
o Barevné provedení regálových systémů: RAL



2.) Stacionární regálová sestava

· Popis:

Dodávka a instalace stacionárních kovových regálů tvořené policovými regály v provedení
stavebnicové, zavčšované, umožňující snadnou montáž i demontáž.

· Parametry:

o výška regálové sestavy vC. podlahy: do 2.950 min
o Počet oboustranných regálových sestav: ve třech řadách dle náčrtu níže.
o Počet sloupců v jedné regálové sestavě: 3
o Počet polic ve sloupci: 8
o Šířka polic: 1.000 mm
o Hloubka polic: 400 mm, oboustranně 800 mm (u oboustranných sestav police misí být

pro každou stranu zvlášť přestavitelná)
O výšková přestavitelnost polic: po 15 - 25 mm
o Svčtlost polic: min 28 mm
o Nosnost polic: min. 100 kg
o Nosnost sloupců: min: 2.000 kg.
o Typ polic: kovové police vyrobené z jednoho kusu.
o Osazení čel regálových sestav: laminátové nebo kovové desky opatřeny okénky pro

popisky.
o Šířka uličky mezi regálovými sestavami: min. 900 mm.
o Šířka hlavní uličky mezi levou a pravou částí: min. 1.100 mm.

3.) DalŠí poŽadavky zadavatele

Regálové sestavy musí být vyrobeny a instalovány v souladu s platnými technickými normami ČSN
a dalšími požadavky legislativy.

Popis předmětu plnění v bodech l.) a 2.) je stanoven pro jednu místnost. Předmětem plnění je
dodávka regálových soustav do 2 místností, č. 0.107 a č. 0.109.

Dodavatel regálových systémů je povinen provést přesné zaměření v místnostech č. 0.107 a 0.109
a navrhnout řešení regálových systémů dle náčrtu zadavatele, který je přílohou tohoto dokumentu.

V místnostech č. 0.107 a 0.109 je instalován Stabilní hasící systém typu Inergen, dodavatel je
povinen při instalaci regálových sestav si počínat opatrně.

Dodavatel regálových sestav je povinen zajistit po dobu záruční lhůty pravidelný servis požadovaný
výrobcem regálových sestav a provádět minimálně jednou za rok kontrolu dle požadavků platné
legislativy.

Regálové sestavy musí dodavatel opatřit štítky s údaji o výrobci a nosnosti police a sloupce.
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