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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.: 62-2-8244/2022

l. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Česká republika Obchodní firma: Jiří Boháč
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: Čebín 452
Zubatého 685/1, 614 00 Brno 664 23 Čebín

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

Podniká na základě ŽL vydaného Městským
úřadem Kuřim

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

IČO: 70884099 IČO: 69661275
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ:
DS: ybiaiuv OS: nemá

Il. PŘEDMĚT SMLOUVY

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

Specifikace díla: HS Boskovice - oprava 2ks vstupních dveří do objektu výměnou dle cenových nabídek, která je
uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy

Cena díla bez DPH: 158 463,10 KČ
DPH 21% 33 277,25 Kč

Dodací lhůta: do 30.9. 2022 Cena včetně DPH: 191 740,35 KČ
Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve

lhůtě do 10 dnů od nahlášeni vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v
reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 191 740,35 KČ

Místo plněni: HS Boskovice, Chrudichromská 2041, 680 01 Boskovice
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.

lV. 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. ||. 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 dodání předmětu plněni; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody.

2. Při nedodržení terminu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn
účtovat úrok z prodlení za splněni 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 potvrzuji, že přistupuji 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 uzavřeni 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 ujednáni dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem
uzavřeni 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 Nařízeni 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 nařízeni 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. Cenová nabídka č. 220504-2089 ze dne 20.5.2022
2. Cenová nabídka č. 2462 ze dne 1.6.2022

1 3. 06, 2022
V Brně, dne V čebíně, dne
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Datum:20.05.2022
Cenová nabídka
Stavební objekt: hs Boskovice
Číslo nabídky: 220504-2089

vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovolujeme si předložit Vám tuto cenovou
nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových h|inikových profilů Aluprof série:

Aluprof MB-79N se stavební hloubkou 70 l 79 mm pro okenní a dveřní prvky

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patři zejména dlouhá životnost,
minimálni nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita, nízká
hmotnost a v neposlední řadě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 2 týdny od vypracováni.



Poz.001
1 Ks Dveřní prvek 1030 mm x 3160 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.

" ' " " Měřítko 1:50

O Pohled zevnitřSystém: Aluprof MB-79N Standard SI Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)
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Popis dveří:
Dveře 1-kříd|ové otvíravé ven P

NapojenI na podlahu:
Aiuprof 007

Přídavné dílj' na jeden prvek:
1 Ks K520200-8 RozšÍření - dole 25,5 mm 1030mm

Kováni
3 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks

Barvy:
Profily:

výplň:
1 Ks
2 Ks

na jeden prvek:
Dveřní pant dvoudílný - rozteč 93mm Bílá
Vložka FAB, 200RSDNm/35+60 5klíčů
EL460/35/24 12-24V Zámek el.
Kabel k zámku 6m EA218
Protiplech k el-mech. a el-mot. EA330
IKON SX 43 bezpečnostní kování klika - klikaNerez ocel
Kabelová přechodka

mat standard 9016 matný

al výplň 44mm_RAL
3x4mm Trojsklo 4/18/4/18/4 u=0,5

Cena za jednotku/Celková cena
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Poz.003
Demontáž
Cena za jednotku/Celková cena

Poz.004
Montáž
Cena za jednotku/Celková cena

Poz.005
Zednické zapraveni
Cena za jednotku/Celková cena

Poz.006
Samozavírač
Cena za jednotku/Celková cena

POz.007
Odvoz suti a rámů
Cena za jednotku/Celková cena

Poz.008
Doprava
Cena za ,jednotku/Celková cena

Poz.009
Úprava stavebního otvoru a vymalování
Cena za jednotku/Celková cena

Mezisoučet
Odečítána 20% sleva

143 761 CZK
-28 752 CZK

Celkem bez DPH 115 009 CZK
21% DPH 24 152 CZK
Cena s DPH 139 161 CZK

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy Bohemia okno a.s. a mohou se
lišit od zadání.

sr = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.

Hliníková okna jsou vybavena celoobvodovým kováním s titanovou povrchovou úpravou
zajišt'ujici pomalejší opotřebeni. Kování má základni třídu bezpečnosti.

Vchodové dveře jsou standardně osazovány 3 panty, bezpečnostním štítkem, zámkovou
vložkou a jednobodovým uzavíracím mechanismem.

V případě požadavku na dodání dveří s elektrickým otvíráním je použit standardní elektrický
vrátný (proti střelce), který pracuje s napětím 6-24V AC/DC. Při použiti zámku GU Secury
Automatic je otvíráni zajišt'ováno elektromotorem připevněným k zámku, který pracuje s
napětím 12V AC nebo 12-24V DC (stabilizovaný) a jehož funkce je podmíněna stálým
napájením s kladným řídÍcÍm impulzem (3 žily).

Barva těsnění u všech profilů je černá.

V této cenové nabídce je výška hliníkových oken bez podkladového profilu, jehož výška činí
32mm. Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní,



Dodávka a expedice: HlinIkové výrobky jsou standardně opatřeny krycí fólii, kterou je potřeba nejpozději
do 30-ti dnů odstranit. Nadrozměrné prvky a sestavy mohou být dodány nezasklené z důvodu jednodušší
manipulace a montáži. Veškerá křídla jsou standardně dodávána zasklená.

Záruka: na všechny okenní systémy poskytujeme záruku 5 let od data montáže a 2 roky u
ostatních dodávaných výrobků.

Termíny dodání budou sděleny individuálně dle povrchové úpravy a vybavení konstrukce.

Popis Vámi požadovaných položek velmi pečlivě, prosím, před podpisem zkontrolujte, na
pozdější reklamaci nemůžeme brát zřetel. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o
dílo.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vašim představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo
dotazy, které rádi zodpovíme.
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BOHÁČ & SYN
Čebín 452, 664 23 Čebín

Telefon:
Nabídka číslo: 2462

Fax: +420 541 231 961
Datum: 01.6.2022

Zákazník: HS-Boskovice
Kontakt.'
Adresa.'
Telefon."
Fax."

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Nabídka číslo: 2462 Zakázka.' 2785
Vyhotovil." Správce systému

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste oslovili naši firmu, která se zabývá výrobou plastových oken a dveří z vysoce kvalitního
čtyř a šesti komorového německého profilového systému GEALAN S 8000 a předsazeného profilového
systému GEALAN ELEGANT. Profily mají přednosti především ve zvětšené stavební hloubce 74 rnm 84 mm
což zaručuje dobrou tepelnou izolaci a zvyšuje pevnost rohových svárů. Dále Vám můžeme v základní nabídce
nabídnout 9 dekorů jednostranné i oboustranné imitace dřeva a probarvené acrylcolorové profily do hloubky
0,5 mni dle vzorkovníku RAL. Všechny výrobky jsou okovány celoobvodovým kováním MACO /SRN/ které
má výhody především v široké možnosti dodatečného seřízení, různých bezpečnostních stupních a hlavně v
otočných uzávěrech které umožňují snadnější ovládání a zvyšují životnost uzavíracích protikusů na rámu. Okna
jsou zaskleny izolačním dvojsklein DITERM 4 - 16 - 4PT. Ug 1,1.
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Všechny obrázky jsou vyobrazeny jako pohled zevnitř.
l. Pozice: l l 1
VD Vchodové dveře

Šířka/Výška: 930 l 2030 min
Množství: l ks

Pro/íly.' GEALAN 8000
Typ: VCHOD.DVEŘE BÍLÉ OTEVÍRAVÉ

VEN
Barva.' Bílá

Kování." KFV

Součástí ceny je:
088 Rozšiřovací profil 20 mm bílý
Součást kování: 1940 Klika/madlo bílá 78G/397N/F99
Dveřní výplň: pvc pvc výplň

Cena včetně doplňků: 26912.50 Kč

Množství: Celková cena:
930.00 min

1.00 ks
1.00 ks

Cena celkem: 26912.50 KČ
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BOHÁČ & SYN
Čebín 452, 664 23 Čebín

Telefon: +
Nabídka číslo: 2462

Celková suma pozic
Z toho: Základní cena

Cena doplňků
Cena výplní

Demontáž M
Montáž M
Zednická M
Cena za dopravu

Součástí ceny dále je:
Dveřní pant
Uprava otvoru včetně zednických prací
Manipulace
Odvoz suti a rámů

Cena bez DPH
Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Výsledná cena včetně DPH

Fax: +420 541 231 961
Datum: 01.6.2022

Množství:
l
l
l
l

43454.10 Kč
43454.10 Kč

9125.50 Kč
52579.60 Kč
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