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Smlouva je uzavřena písemně

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

SMLOUVA O DÍLO Č.: 62-2-8239/2022
I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Česká republika Obchodní firma: Ivan Humpolík
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: Vejrostova 951/4
Zubatého 685/1, 614 00 Brno 635 00 Brno - Bystrc

Zastoupená: plk. Ing. jiří Pelikán Statutární orgán:
ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Kontaktní osoba:

Živnostenské oprávněni vydal Magistrát města
Brna dne 1. 12. 1997

Bankovní spojeni: ČNB, pobočka Brno Bankovní spojení:
Číslo účtu: 10039881/0710 Číslo účtu:

IČO: 70884099 IČO: 66585562
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: není plátcem DPH
OS: ybiaiuv DS: nemá

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

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

Specifikace díla: HS Lidická - havarijní oprava střešního pláště nad vývalou CHTS dle položkového rozpočtu, který je
uveden v příloze Č.1 této smouvy.

Cena díla s DPH: 91 900,00 KČ
není plátce DPH 0,00 KČ

Dodací lhůta: 23.09.2022 Cena včetně DPH: 91 900,00 Kč
Záruční doba: 84 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve

lhůtě do 3 dnů od nahlášeni vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v
reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 91 900,00 Kč

Místo plnění: HS Lidická, Lidická 61, 602 00, 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 dni od doručeni do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové
náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

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



2. Při nedodrženi terminu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn
účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského
zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody 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 pňstupuji 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 uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejněni 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
uzavření 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 odesláním budou
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a podle NařizenI Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařIzeni 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. položkový rozpočet ze dne 31. 5. 2022.

-Z 06. 2022
V Brně, dne

V Bmě, dne .E k". &'AZ



. Vodotěsné a tepelné izolace Humpolík Ivane mail: ivh@,seznam.cz www.izolace-humpolik.cz

Rozpočet na provedení celkové havarijní opravy
střechy budovy v objektu areálu HZS JmK Brno,Lidická

Spotřeba materiálu :

Dekglass G200 S40 40m' . . .
Dekprimer penetrace 30kg . . . .. . . .
Elastek 50 Special Dekor 1j0 m' . .....................
Větrací komínek Dutral 240/270 + krytka 4ks . ................................
Střešní vtok Dutral 100/250 + koš . ......................
Tmel střešní asfaltový ........ . . ......................
Zajišťovací lišty Pz 40bm . . . .
spojovací materiál .. . . . . .
Plyn Pb . .

Celková cena za materiál ......... 38 650, - Kč

Provedení prací:
- kompletní očištění stř.pláště
- provedení oprav stávajícího střešního pláště
- lokální vyrovnání stávajícího střešního pláště - přeizolování prasklin stř.p1áště,odstranění zdutin

stř.pláště -přeizolování, mat.typu Sklobit,zatažení spojů
- částečné odstranění uvolněné izolace při napojení u oplech.atiky obvodově,vytažení nové izolace
- vytažení nové izolace atiky obvodově mat.typu Sklobit,zesílení rohů,napojení nové izolace na

oplechování střechy
- očištění a ošetření oplechování obvodově do výše vytažení nové izolace
- penetrační nátěr střešního pláště včetně boční atiky obvodově do výše vytažení izolace
- montáž a izolace odvětrávacích komínků v počtu 4ks
- usazení a izolace nového střešního vtoku,úprava
- položení a celoplošné natavení modifikovaných asfaltových pásů Elastek 50 Dekor

v rozsahu cca 95m",vč.vytažení izolace na atiku dle příslušné výše obvodově,opracování detailů

- zatmelení odv.komínlď'
- připevnění zajišťovacích lišt na izolaci atiky obvodově v rozsahu cca 40bm

Celková cena za provedení prací ..............................................................

Manipulace,přesun hmot .................................................. . .. .
Doprava+svislá doprava . .. . .......................................................
Odvozjikvidace odpadu . .... . .. . .

Celkem za materiál a provedení prací ....................... . . .. . . ..... 87 800, -Kč



Vodotěsné a tepelné izolace Humpolík Ivan
e mail: ivh@,seznam.cz www.izolace-humpolik.cz

Očištění a ošetření oplechování atiky obvodově,podk1adový asfaltový izolační nátěr materiálem Lutex
ATN,povrchový ochranný antireflexní nátěr materiálem Ref1exol,barva stříbrná.

Celková cena za materiál a provedení prací .................................................... 4 100, - Kč

Celková cena za provedení oprav,nové hVdroizolace a ochranných nátěrů ................. 91 900, - KČ
(Cena bez 21% Dph)

Záruka na provedené práce v délce trvání 7 roků,bezplatné údržbové prohlídky každé 2 roky po
dobu záruční lhůty.

Dne 31.5.2022


