
SMLOUVA O DÍLO Č. 22/2016/RR/Ple
uzavřena podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. 

z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva - starosta města
Ing. Blanka Korbelová - vedoucí odboru
regionálního rozvoje

Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Miroslavou Foltasovou - investiční technik
Telefon: ....................
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : ..................................
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail:
(dále jen objednatel)

...................................................

2. Zhotovitelem Ateliér Top Klima s.r.o.
Zastoupený ve věcech smluvních: ...............................
Zastoupen ve věcech technických: ....................................................
Sídlo: Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: ..................................
DIČ: CZ26823349
IČO: 26823349
Telefon: ....................
E-mail: ...............................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 27703 
(dále jen zhotovitel)

„společně označováni jako „ smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Dodávka a 
montáž 2 ks nástěnných klimatizací s 2 venkovními jednotkami pro městskou 
knihovnu“.
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2. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou č. 14/2016/RR/Ple.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 

chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

4. Místo plnění: Městská knihovna Bílovec, Slezské náměstí 63, 743 01 Bílovec.
5. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 

v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

6. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

II. Cena:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH: 75999 Kč
DPH: 15960 Kč
Cena s DPH: 91959 Kč
(slovy: Devadesátjedentisícdevětsetpadesátdevětkorun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.
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III. Dolní plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele.
Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy

objednatele k zahájení prací.

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: do 14 dní od doručení písemné
výzvy objednatele k zahájení prací.

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli 
do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány po dokončení díla a předání díla objednateli konečnou fakturou.
3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 

Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně 
vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě 
začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou ě. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona čís. 183/2006 
Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 
zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
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VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro instalaci zařízení a jeho napojení na média. Zhotovitel je 
povinen provádět práce tak, aby objednateli nevznikly žádné škody.

2. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
čimiosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

3. Zhotovitel vyklidí staveniště do dne předání dokončeného díla a předá je protokolárně 
objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 2 dny předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn 
a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a 
výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných 
právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž
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objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

VIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 36 
měsíců od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu 
dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná 
vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení 
vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání 
objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo 
vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit 
vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky 
prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.
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IX. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s předáním díla
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 500,- Kč za každý i 

započatý den prodlení
c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. VIII odst. 9 této smlouvy 500,- Kč za 

každou vadu a den
d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 500,- Kč za každý započatý den prodlení
e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč 
za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,— Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může 
cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 
pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje , že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 
nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.l, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
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4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších 
osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. Y případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby 
nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli 
v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.
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XIII. Závěrečně ujednán i

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat 
ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 : Cenová poptávka č. 14/2016/RR/Ple
Příloha č. 2 : Zadávací podmínky
Příloha č. 3: Krycí list nabídky ze dne 18. 7. 2016

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

V Bílovci dne: 22.
........................

.......................
................................ 

......................

...................................

..........................................................

V Bílovci dne: 25. 7. 2016
Za zhotovitele:
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Přílohy



MĚSTO BÍLOVEC
Městský úřad
Slezské náměstí 1 
743 01 Bílovec

CENOVÁ POPTÁVKA Č. 14/2016/RR/Ple

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE: Ing. Monika Plevová 
TEL:.....................
E-MAIL: ............................................ 

DATUM: 7.7.2016

Město Bílovec přijímá cenové nabídky na:

„Dodávku a montáž 2 ks nástěnných klimatizací s 2 venkovními 
jednotkami pro městskou knihovnu“___________________

Lhůta a místo pro podání cenové nabídky:

Lhůta pro podání cenové nabídky končí dne: 20. 7. 2016 v 12:30 hod.
Nabídky musí být podány na adresu: Město Bílovec, podatelna, 17. Listopadu 411, 743 01 Bílovec 
a to poštou či osobně v zalepené obálce označené č. poptávky „14/2016/RR/Ple“, názvem 
„Dodávka a montáž 2 ks nástěnných klimatizací s 2 venkovními jednotkami pro městskou 
knihovnu“ a heslem NEOTVÍRAT v době:

pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod. 
úterý, čtvrtek 8:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 - 13:00 hod.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 
službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na 
dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým 
číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Zahájení plnění zakázky: na základě písemné výzvy objednatele



Přílohy: č. 1 Zadávací podmínky
č. 2 Návrh smlouvy o dílo č. 22/2016/RR/Ple 
č. 3 Vzor titulního listu nabídky 
č. 4 Vzor referenční zakázky 
č. 5 Písemný závazek dodavatele 
č. 6 Čestné prohlášení

Za objednatel. .

....................... 
............................. 

.. ..... ................
...

...................................

..........................................................



Z A D Á V A C Í  P O D M Í N K Y
Příloha č. 2

na realizaci akce:

„Dodávka a montáž 2 ks nástěnných klimatizací s 2 venkovními jednotkami pro městskou
knihovnu“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 
E-mail:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Město Bílovec
00297755
CZ00297755
Slezské náměstí 1, Bílovec 743 01 
Ing. Blanka Korbelová, tel. .................... 
................................................ 
Ing. Monika Plevová, tel. .................... 
.............................................

2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na 
dodávku a montáž 2 ks nástěnných klimatizací s 2 venkovními jednotkami na fasádě budovy 
Městské knihovny Bílovec.

3. Požadovaná specifikace zakázky

Dodávka a montáž 2 ks klimatizačních zařízení, skládající se ze inter. a exteriér, jednotky, každá 
s chladícím výkonem min 5,6 kW, technické parametry jsou uvedeny v příloze pod typem 50GV 
+ 50 GV (tento typ není podmínkou, může být dodáno i obdobné zařízení).
Součástí montáže je i napojení elektro na rozvod, kondenzátu na stávající odpadní potrubí 
z dřezu, propojení obou jednotek (inter. a exteriér.), začištění omítek po vedení, výmalba 
dotčených části v ucelených plochách, případně osazení jističe a ostatních prací potřebných 
k zprovoznění jednotek, včetně materiálu.
Součástí ceny je i doprava, likvidace odpadu, úklid a zabezpečení ploch a předmětů proti zničení 
zakrytím/podložením apod.

Tepelná zátěž společenské místnosti je cca 12 kW.
Navržené jsou 2 nástěnné klima jednotky na severní stěnu dle půdorysu v příloze.
Každá jednotka bude napojena na samostatně jištěné silnoproudé vedení (zásuvku) - jistič 16A, 
char. C. V rámci přístavby by se kabely mohly vést nad podhledem, dál k rozvaděči v chodbičce 
1.10 potom pod omítkou. Variantní řešení napojení je využít stávající okruh zásuvkový Z10 (viz 
PD elektro), který by se ale nemohl používat na nic jiného a musel by se tam dát vyšší jistič (20A, 
char. C) - pro obě jednotky.
Jednotky se také musí napojit na kanalizaci (úkap kondenzátu) a to do odpadu v kuchyňské lince 
ve společenské místnosti, opět pod omítkou (zasekat do zdi). Čerpadlo pro kondenzát nebude 
součástí v případě napojení samospádem.
Propojení vnitřní a vnější jednotky trubkami pro chladící médium je možné vést nad podhledem.



Nástěnná jednotka
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> Režim ECONO snižuje spotřebu «nade. takže lze použit dalii 
zařízen! s velkou spotřebou

> Komfortní režim zaručuje provoz ber průvanu, neboťpředchází 
tornu, aby studený nebo teplý vzduch foukal přímo na tělo

> Fotokatalytický filtr < apatitem titanu pro čištění vzduchu odstraňuje 
mikroskopické částice ze vzduchu, účinně rozkládá pachy a bráni 
rozmnožováni bakterii., virů, mikroorganismů, čímž zajišťují přívod 
čistého vzduchu

> Online controller (doplněk): řízeni vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomociaplikace, přes vaší místrjí síť nebo internet

Cena na str. 177

Udajv o účinnosti FTX + RX 20J3 * 20K 2571 + 2 SK 35J3 + 35K WoGV_*_500V pDGV + 6OGV0 71GV + 71GVB

Chladící výkon ř.Ůn/Jmrn rV.il * kW hVifriJb 13/2,VSvO 1.3/3.3/3.8 1 7/5.0/60 1.7/6,0/6.7 2,3/7.10/5,5

Topnývýkon M in . Jmen íMa*. kW 1,3/2.5/3,5 1,3/2.874.0 U/3,5/4,8 1,7/53/7,7 1-7/7.0/8,0 Z3;ó,2tn02

Příkon ChUiěfii M m 'JmeriVM at kw i ■. ím  0:700/1.050 oascaomK» 0,440/1,550/2 030 i'íí;,T,w !Q3:

Vytápaní WřnžjmeiiAVtav kw 9-25U<SW  3.550 CtflftDyíocui.110 cu.<c ašíd/i,;^ 0.400/1x00/2.539 WiíttiVSI

Celoroční účinnost Chlazeni Síněk ípolřeby A* A &

Ipodie ENI4925) Pcteslgn kW 2.00 2.50 3.10 5,00 6,00 7.10

$€£R (kil CU5 5,63 5.37 4.97

•*
Roční ípof/eba enefqJe ksVb 115 143 183 111 391 500

Vytápění štítek spotřeby A- A

(prům ěrně Pdoslgn kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6.20

podmínky) SCOF 4,34 4.16 4.14 4,08 3-88 3,61

Rí>ínt spotřeba erteigie kwh 710 80 8 947 1 578 1 730 2 276

Jmenovitá účinnost EER 4.09 3.55 3,21 3,23 3 02

COP 4.24 4.06 3.76 3,63 3,43 3.22

Roční spotřeba energie kWh 244 352 514 775 995 1 175

Štítek spotřeby Chlazeni/Vytápěni AifS B/B B/C

Vnlllni jednotka FTX 20J3 25JJ 3SJ3 50GV 60GV 71GV

R-Jřměiy jednotka Výška x Sifka x hloubka mm 263x?;Ch£líd 290<l 05G»2?3

Hm otnost jednotka kg 7 ti
Vždt»čbQvý:fihr Typ Deniontovatelný/ omyvatelný / odolný proti plísním

Ventilátor - pr ůtok íhljtzeiU V fčki' Trr, ti Jiří i Tr.* * m Vrtilo 9,1 77,4/5,9/4,7 9>2/7,6/6.0/4,8 93/7,7/6,1/4.9 14,7/14.7/10,3,9.5 16,1/16.2/11.4/10,2 17,4/14,6'U,6/10,6

wSiturlbii Vnjt-í níenň IW ; i r v.;-.- '• lí-5 irTiř *,J. m' "ňnňlo Ú4Í7 q  7/a  r.,Vs t/* ■; ir> I/&4/* 7/5 7 trtim o/i i ‘uin i lumiíinm a tú7íJK0nj*m 7

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré technické zařízení, materiál, montáž a úklidové práce 
po instalaci klimatizačního zařízení.

4. Místo plnění: Městská knihovna Bílovec, Slezské náměstí 63, 743 01 Bílovec

5. Kritéria pro hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotí se celková 
nabídková cena bez DPH, a to tak, že nejvhodnější nabídková cena má minimální hodnotu.

6. Způsob hodnocení nabídek

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a 
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 
Ustanovená komise provede kontrolu splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů 
stanovených v zadávací dokumentaci, komise vyloučí ty dodavatele, kteří je nesplňují, případně 
vyzve uchazeče k doplnění.
Dle Zadávacího řádu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města 
Bílovec zadavatel stanovuje, že dodavatel, který byl v posledních 12 měsících více než 14 dnů



v prodlení s termínem plnění nebo nastoupením na odstranění reklamovaných vad u zakázek 
města Bílovec, nesplňuje kvalifikační kritéria.
Nabídky vyloučené ze soutěže se neposuzují a nevyhodnocují. Nabídky se uchazečům nevracejí 
a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. Ukončením 
výběrového řízení a oznámení výsledků soutěže nevznikne automaticky právní vztah.

7. Vaše cenová nabídka musí obsahovat:

a) Název a přesnou adresu uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další 
jednání, včetně uvedení telefonického, faxového a e-mailového spojení

b) Celkovou nabídkovou cenu, uvedenou v Kč, která musí být definována jako "nejvýše 
přípustná", cena bude rozdělena na cenu bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a nabídkovou 
cenu s DPH.
Cena bude zároveň v Titulním listu nabídky (viz příloha č. 3).
Součástí je také prohlášení uchazeče o tom, že nabídková cena uchazeče zahrnuje 
veškeré náklady na splnění zakázky.

c) Splatnost faktury, která musí být nejméně 30 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení 
faktury zadavateli.

d) Záruku na jakost
a) Zhotovitelem potvrzený návrh smlouvy o dílo s uvedením termínů dodávky a montáže 

předložené objednatelem (viz příloha č. 2)
g) Nabídková cena bude závazná po dobu 90 dnů od data jejího předložení zadavateli.

Následující potvrzení doloží vybraný uchazeč nejpozději před podpisem smlouvy:
ověřená kopie pojištění proti škodám způsobeným činností firmy ve výši min. 100 tis. Kč.

8. Způsob a podmínky financování plnění předmětu zakázky:

Objednatel neposkytuje zálohy. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést 
fakturaci. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Dodavatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně 
vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě 
začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky a bude konečná. 
Požadovaná záruka je minimálně 36 měsíců od předání zakázky.

9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí v nabídce doložit:
a) kopii příslušného oprávnění k podnikání
b) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst. 1 zákona 

č. 137/2006 Sb., (viz příloha č. 6),
c) reference - uchazeč předloží seznam obdobných zakázek (min. 1 obdobnou zakázku) 

úspěšně realizovaných a dokončených (viz příloha č. 4) V seznamu bude uveden název 
zakázky, cena, uvedení kontaktní osoby, která podá reference vč. telefonického a e- 
mailového spojení.

d) podepsaný písemný závazek dodavatele o úhradě smluvní pokuty v případě, že do 30 dnů 
od obdržení písemné výzvy zadavatele nepodepíše smlouvu o dílo na zakázku (viz příloha 
č. 5).



10. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
a) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
b) snížit rozsah díla nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
d) nevracet podané nabídky uchazečům
e) jednat o náplni smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná)



Příloha č. 3

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadaná podle ČI. IV., odst. 2 zadávacího řádu města Bílovce

Název: Dodávka a montáž 2 ks nástěnných klimatizací s 2 venkovními jednotkami pro městskou 
knihovnu

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel
Název Město Bílovec
Sídlo Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený Mgr. Pavel Mrva, starosta města Bílovec

Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města Bílovce
Kontaktní osoba Ing. Monika Plevová, odbor regionálního rozvoje 

tel.: ...... ...... ....... ...... ...... ....... ........... 
............................................

IČ 00297755
DIČ C.Z00297755
2.2. Uchazeč
Název Ateliér Top Klima s.r.o
Sídlo Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla 
uchazeče):
Tel./fax .........................
E-mail .............................
IČ 26823349

fDlČ CZ26823349
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
uchazeče

..............................

Kontaktní osoba ..............................
Tel./fax .........................
E-mail .............................................

3. Maximální cena za celé dílo v KČ

Cena celkem v Kč 
bez DPH DPH (....%) Cena celkem v Kč 

s DPH

Cena díla 75999,- 15960.- 91 959,-



Příloha č. 3

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě cenové poptávky č. 14/2016/RR/Ple 
k předložení nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické 
nejasnosti. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky. Uchazeč je vázán předloženou 
nabídkou po dobu 90 dnů.


