
SMLOUVA O DÍLO
Výstavba zábradlí v centrálním parku Rokle v Brně-Líšni

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:
se sídlem

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno - město, č.ú.:

44 99 27 85IČ
DIČ
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za kupujícího oprávněn jednat ve věcech plnění smlouvy Ing.
Petr Kovanda, investiční technik

CZ 44 99 27 85

dále jen „objednatel" - na straně jedné

ZHOTOVITEL:
se sídlem
Zastoupený

Lesoservis s.r.o.
Petrovice II, Staré Nespeřice 20, Uhlířské
Václavem Kádnerem
24677914
CZ
č.ú

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:

uca Kadnerová,

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, C 165414
dále jen „zhotovitel11 - na straně druhé

společně také jen „smluvní strany11

1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce:
Výstavba zábradlí v centrálním parku Brno Líšeň.

2. Doba plnění

Práce budou provedeny do 15. 2. 2023

3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku 83 960,- Kč bez DPH. Cena
celkem vč. 21 % DPH je 101 592,00 Kč.
Rozpis jednotlivých prací je uveden v příloze. Vyúčtování prací bude provedeno dle
skutečnosti a nesmí přesáhnou konečnou částku.
Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 21 dnů po jejím doručení objednateli.

3.2.

3.3.



3.4. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

4. Sankce

4.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Ostatní ujednání - závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a
závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy
obou stran.
Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a
vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o
registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §
2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.10. Tato smlouvaje uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.
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V Brně V

Petro

•
Mgr. B

Přílohy:
1) Nabídková cena - rozpis prací
2) Protokol výběrové řízení



Množst Jednotková cena Celkem bezPoložka

DPHví

5 ks 400,00 Kč / ks 2 000,00Betonování kotvících trnů - dle potřeby - bude

Kčdoúčtováno dle skutečnosti

1 ks 76 710,00 76 710,00Montáž 50% z ceny materiálu (153.419 : 2 =

Kč / ks Kč76.710 Kč)

350 k 15,00 Kč/ks 5 250,00Doprava montážních dělníků tam i zpět -15

Kčkč/km s

1 ks 0,00 Kč / ks 0,00 KčDárek za nákup nad 30 000,- Kč bez DPH -

Dřevěný kompostér 120 x 120 x 80 cm

Celkem bez DPH 83 960,00 Kč

17 631,60 KčCelkem DPH

Celkem k 101 592,00

zaplacení Kč

Hezký den,

za Lesoservis Lenuca Kádnerová

https://www.lesoservis.cz


