
Smlouva o dílo
na dodávky a montáž gastronomické technologie uzavøená podle ustanovení * 2586 a násl. zákona
È. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku, níže uvedeného dne, mìsíce a roku mezi následujícími
stranami :

Objednatel: Mìsto Hlinsko
adresa: Podìbradovo námìstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupená: - starosta mìsta
ve vìcech technickych:
iÈ: 00270059, DIC: CZ 00270059

na stranì jedné, dále jen “objednatel“

a

Zhotovitel: Zich a spoi., s.r.o.
sídlo spoleènosti : Na Stìpníku 32, Cemožice nad Labem
zastoupená: jednatelem Milošem zichem
IC: 25267027, DIC: CZ25267027
Bankovní spojení: CITIBANK, a.s.,
Spoleènost je zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 26.3.1997
oddíl C., vložka 11414

na stranì druhé, dále jen “zhotovitel“

Èl. I
(1) Pøedmìtem díla je dodávka a montáž gastronomické technologie dle požadavku uvedených

v nabídkovém seznamu, který je nedílnou souèástí této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen pøedat zhotoviteli kompletnì pøipravený prostor pro instalaci daného
zaøízení, vèetnì všech elektroinstalací, vodoinstalací a vedení vzduchotechniky a mít zajištìno
financování.

(3) Pøedmìtem díla nejsou žádné stavební, nebo instalaèní práce kromì pøipojení dodaného
zaøízení na již pøipravené rozvody elektroinstalace, vody a odpadu. Ani žádné projekèní práce
mimo vyslovenì v této smlouvì dohodnutých prací.

Èl. II
(1) Zhotovitel se touto smlouvou výslovnì zavazuje provést, v této smlouvì stanoveném

termínu, pro objednatele dodávku zaøízení a jeho montáž tak, aby bylo pøipraveno k provozu v
souladu s pøíslušnými platnými pøedpisy a normami.

(2) zhotovitel se zavazuje k provedení zaškolení obsluhy dodaného zaøízení a ke spolupráci pøi
zkušebním provozu díla dle požadavkù objednatele.
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či. III
(1) Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává

dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení * 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisu a v souladu s ustanovením * 2586 a následně zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v čl.I. 345.241,- KČ bez DPH

Daň z přidaně hodnoty (sazba 21 %) 72.500,- KČ DPH

Celková cena díla včetně DPH 417.741,- Kč včetně DPH

za dodávku a montáž zařízení dle nabídkového seznamu, který je nedílnou součástí smlouvy. Cena
zahrnuje veškeré zvýšení cen materiálu včetně ztížených podmínek, které lze při realizaci zakázky
očekávat. DPH je propočteno podle zákonných norem platných v době podpisu smlouvy, dojde-li
před dokončením plnění k změnám v těchto zákonech, bude i DPH vypočtené v této smlouvě
v návaznosti na tyto zákony změněno.

(2) KoneČnou fakturu uhradí zhotovitel po ukončení montáže předání a převzetí díla. Splatnost
faktury, která bude současně daňovým dokladem, Činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

(3) Nepřevzít dílo může objednatel jen při závadách bránících zahájení provozu na zařízení.
Budou-li při předáni a převzetí zjištěny další závady má objednatel právo pozastávky 1000 z
celkové ceny zařízení až do odstranění těchto vad a nedodělku.

či. IV
(1) Dodávku a montáž podle této smlouvy zahájí zhotovitel nejpozději 1. 8. 2017 a dokonči

31. 8. 2017, pokud dojde k podpisu smlouvy do 30. 6. 2017. Pokud se termín podpisu smlouvy
oddálí, posune se s ním i doba dokončení montáže, a to tak, aby byla vždy delší, nebo rovna 6
týdnum (týdny s více než 3 svátky se nepočítají) od jejího podpisu oběma stranami a doručení
oběma stranám. Do doby zahájení montáže musí byt objednatelem zjištěna kompletní stavební
připravenost příslušných prostor, viz Čl. I, bod (2). Posune-li se ze strany objednatele termín předání
prostor pro montáž zařízení tak, že by doba na montáž byla kratší nežli 5 pracovních dní, posune se
i termín dokončení díla ze strany zhotovitele tak, aby na vlastní realizaci bylo vždy 5 a více
pracovních dní.

(2) Dílo bude ukončeno předáním a uvedením zařízení do provozu. O předání a převzetí díla
bude sepsán předávací protokol. Nepřevzít dílo může objednatel jen při závadách takového
charakteru, které neumožňují plynulý provoz kuchyně. Objednatel obdrží návody na obsluhu a
údržbu dodaného zařízení v českém jazyce a další doklady dle zadávací dokumentace.

av
(1) Záruční podmínky:

- doba nástupu servisního technika zhotovitele na odstranění vady je:
do 48 hodin

odjejího prokazatelného nahlášení servisnímu středisku firmy Zich a spol., s.r.o.

- doba nástupu servisního technika zhotovitele na odstranění havárií je:
do 24 hodin

odjejího prokazatelného nahlášení servisnímu středisku firmy Zich a spol., s.r.o.
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(2) Záruční doba:

- činí 36 kalendářních měsíců na gastrotechnologii;

- činí 36 kalendářních měsíců na montážní práce a pasivní výrobky z nerezu (pracovní stoly,
mycí stoly, dřezy, police, regály ap.).

ode dne převzetí díla objednatelem bez závad a nedodělku.

(3) Záruční podmínky:

Žádná záruční doba se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním. Záruka končí neodborným
zásahem do zařízení objednatelem nebo jinou třetí osobou.

(4)
- zhotovitel uzavře Po výzvě objednatele paušální servisní smlouvu o údržbě

- nebude-li možné z důvodu charakteru závady dokončit opravu při prvním nájezdu, provede
servisní technik podle konkrétních možností provizorní opravu (bude-li to možné), oprava bude
dokončena v nejbližším možném tern~ínu.

ČI. VII
Nabytí vlastnických práv:

Smluvní strany se dohodli, že objednatel nabude vlastnického práva ke zboží z jednotlivých
dodávek až úplným zaplacením ceny za tuto dodávku a montáž. Objednatel se zavazuje, že až do
úplného zaplaceni ceny nebude se zbožím nakládat, zejména je zatěžovat zástavními právy nebo
jakýmkoliv jiným zpusobem. V případě, že objednatel nezaplatí cenu dodávky způsobem a ve lhutě
stanovené touto smlouvou, je objednatel povinen vydat zhotoviteli zboží, které nezaplatil.
Objednatel výslovně souhlasí a dává své povolení, aby zhotovitel nebo jím pověřený zástupce
vstoupil do prostor, ve kterých se předmětné zboží nachází nebo může nacházet a zavazuje se
poskytnout zhotoviteli při předání zboží potřebnou součinnost. Objednatel bere na vědomí, že v
případě nezaplacení úplné ceny v dohodnuté lhůtě, drží a užívá předmětné zboží neoprávněně,
pokud byl vyzván zhotovitelem k jeho vydání. Dále objednatel souhlasí uhradit veškeré náklady
vzniklé v souvislosti se zpětným převzetím, jakož i částku připadající na opotřebeni a poškození
zboží, včetně nákladů na případné údržby nebo opravy.

či. VIII
(I) Na prodlení delším než-li 10 dní s plněním peněžitého závazku (uhrazením faktury)

objednatele vuči zhotoviteli, strany sjednávají smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky.

(2) Při prodlení delším nežli 10 dní se splněním řádného dokončení dodávky a montáže strany
sjednávají smluvní pokutu 0,05% z ceny díla pokud by kuchyň nebylo možné jako celek z duvodu
tohoto zpoždění využívat, popřípadě 0,05% z části z ceny nedodaného (nenainstalovaného)
zařízení.

(3) Je-li ujednána smluvní pokuta, má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti. Usn. ~ 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se neuplatní.

formulář 101 Strana3 (celkem 4)



èi. Ix
(I) Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti touto smlouvou výslovnì neupravené se

øídí pøíslušnými ustanoveními zákona è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku a dalšímu pøíslušnými
právními pøedpisy.

(2) Tuto smlouvu je možné mìnit pouze písemnými dodatky, oznaèenými jako dodatek
s poøadovým èíslem ke smlouvì o dílo a potvrzenými obìma smluvníma stranama.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve ètyøech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva
Zhotovitel, pøièemž podpisy oprávnìných zástupcù smluvních stran jsou opatøeny všechny její
strany.

(4) V pøípadì podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou ze
smluvních stran, je druhá oprávnìna od smlouvy odstoupit.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti a úèinnosti okamžikem jejího podpisu obìma smluvníma
stranama.

(6) Smluvní strany shodnì a výslovnì prohlašují, že došlo k dohodì o celém obsahu této
smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobøe znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je
projevem jejich vážné, pravé a svobodné vùle. Na dùkaz souhlasu pøipojují oprávnìní zastupci
smluvních stran své vlastnoruèní podpisy.

(7) Tato smlouva byla schválena Radou mìsta Hlinska, dne 26. èervna 2017 pod È. usnesení
68/2017, bod. 18.

V Hlinsku dne 30.6.2017

. Mil iš Zich
starosta mìsta nate spoleènosti

2CM a spol., s.r.O.
~ Na Štìpniku 32
503 0~ Èernožice n I

ryÈ: CZ25267027
Tel íl2‘~ ~O5 ‘192 IQ‘
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STROTLCHNIK

Od: Zich a spoi, s.r.o. Mìsto Hlinsko
Na štìpniku 32 Podìbradovo námìstí 1
Èernožice 53923 Hlinsko
503 04

Vyøizuje: VyøizuJe:

www.zich.cz

tel:495422 199, 777 222 386

rEXT MJ POCET ICENA MJ ICENA CELKEM BEZ DPH CENA CELKEM $ DPH
lIRegál skladový ks 345c4 3450 4174,5

rozmìr:1500x300x2000 mm
4x plná police
pvrchová úprava -. bílý komaxit

2~Umývadlo nerezové Iks I ii 440(1 440cl 53V
se smìšovací baterií
rozmìr:400x295x231mm (šxhxv)
opláštený nerezový výlisek
páka kolenového spínání
sifon

SiGn‘ kontaktnå teflonový Iks I 1~ 1559c4 issg(1 18863,~
rozmìr: 4lOx4lOx200mm (šxhxv)
pøíkon elektro: 3kW/230V
rozmìr plotny: 237x240mm (šxh)
provedeni spodni plotny: hladká
provedení horní plotny: rýhovaná
regulace teploty: 50-300 ‘C
kontrolka chodu a vyhøáti
kontaktní plochy z teflonu
zásuvka na odkapávající tuk

SISkøíò chladící podstolová profi jks I ii 1079(1 1079(1 13055,9
rozmìr: 600x600x850mm (šxhxv)
pøíkon elektro: 0,l5kW/230V
objem: 130 I
chlazeni: ventilované
dveøe: plné
vnìjší provedeni: bílá
vnitøní provedení: bílá
provozní teplota: -2/+B‘C
termostat: digitálnis automatickým odmrazováním
chladivo: R134a
zámek, vnitøní osvìtleni
základní pøíslušenství: 2 x police

9~køíò mrazicí podstolová profi jks I 11 1179(1 1179(1 14265,9
rozmìr: 600x600x8SOmm (šxhxv)
pøíkon elektro: 0,l5kW/230V
objem: 1301
využitelný rozmìr roštù: 440x380 mm
rozteè mezi mrazicími rošty: 200mm
chlazení: statické
dveøe: plné
vnìjší provedení: b~á
vnitøní provedeni: bílá
provozní teplota: -10/-24‘C
termostat: digitální
chladivo: R134a
zámek, osvìtlení





základní příslušenství: 3 x výparníkový rošt
tc4stůl pracovní s trnoží - DOMĚREK jks I ii 658c4 658(4 7961,~

rozměr: 1300x700x900 mm
pod stojem prostor pro chladící a mrazící skříň
zadní lem 40mm

t2IStůl pracovní s trnoži DOMĚREK Iks I 618(4 618(4 7477,€
rozměr: 700x700x900 mm
zadní a pravý lem : 40 mm

13~tůl mycí s policí a zásuvkovým blokem Iks ii 219201 2192(4 26523,?
rozměr: 1850x700x900 mm
dřez 400x400x250 mm vlevo
otvor pro baterii, spodní police
zadní a levý lem 40 mm
zásuvkový blok 3x zásubka vpravo

tslPalačinkovač dvouplotnový ~ks I 11 219901 2199« 26607,9
rozměr: 760x380x190mm (šxhxv)
příkon elektro: 4,8kW/400V
prúměr plotny: 2x3SOmm
regulace teploty: 90-270C
kontrolka chodu a vyhřátí
provedeni plotny: litinová plotna

1~l6-Hot-dog 3 trny+nádoba Iks I 11 739(4 739(4 8941,9
rozměr: 260x450x340mm (šxhxv)
příkon elektro: 1,lkW/230V
počet hrotů: 3ks
průměr hrotu: 25mm
délka hrotu: 190mm
regulace teploty: 50 90 C + kontrolka chodu
rozměr nádobyna párky: fll93mm
děrované dno a příčka nádoby

liBaterie dřezová otočná Iks I 1~ 100(4 100(4 121(
k mycímu stolu Č. 13

l8jSifon jednodřez Iks I 1! 4001 4001 48~
k mycímu stolu Č. 13

1*tůl pracovní se dvěma policemi DOMĚREK Iks I 1J 7400j 740(4 895~
rozměr: 1100x500x900 mm
2x spodní police
zadní lem 40mm

2C4Stroj nářezový řemenový Iks I 999C4 99901 12087,~
rozměr: 410x430x525mm (šxhxv)
příkon elektro: 0,l5kW/230V
převod: řemenový
hladký nůž s průměrem: 275mm
šířka řezu: 0-15mm
max. průměr řezu: 225mm
řezný stůl uložený šikmo
tlakový odlitek z hliníkové slitiny
brusné zařízení
doba chodu 10 min/S min. pauza

2lIPolice jednopatrová nerezová Iks I ii 169(4 169(4 2044,S
rozměr: l000x300mm (šxh)
s~a plechu police 1mm
nosnost: 50kg

22lRegál policový nerezový - DOMĚREK ks I 11 666(4 666(4 8058,f
rozměr: 1100x300x1800 mm
4x plná police

231$tůl mycí s trnoží - DOMĚREK Iks lj 990(4 99001 11979
rozměr: 2250x700x900 mm
dřez 400x400x250 mm vlevo
otvor pro stojánkovou baterii
pod stolem prostor pro myčku
zadní lem 40 mm

24jSprcha tlaková k myčce Iks I ii 46001 460(4 5566
nerezová tlaková hadice
vyrovnávací pružina
tlaková sprcha s pákovým ovládačem
baterie z dřezu, úchyt do stěny
k mycímu stolu Č. 23

2SISifon jednodřez Iks I Ii 40(4 40(4 4&
k mycímu Mou Č. 23

2~MyČka nádobí dvuplášťová s odpadním Čerpadlem 1k I 1~ 4180(4 4180(4 5057~





rozměr:600x600x820mm(šxhxv)
příkon elektro: 5,4kW/400V
kapacita: 24/40 košů/hod
mycí cyklus: 90/150‘
rozměr koše: SOOxSOOmm(šxh)
max. vstupní výška: 380mm
provedení: dvouplášťová
spotřeba vody: 2,9 I na cyklus
elektronické ovládání
otočná Horni a dolní mycí ramena
SilentPlus - systém konstrukce snižující hluk
TotalClean - konstrukční systém pro snadné čištěni
UltraSoft - dveře s patentovaným zavíracím systémem
NeoDrain - patentovaný odtokový systém
EquaLizer - čerpadlo s dvojitým vývodem
základni příslušenství: lx koš univerzální
lx koš na příbory, odpadni čerpadlo, dávkovač
mycího prostředku, dávkovač oplachového prostředku
mycí prostředek 12kg, oplachový prostředek 10 kg

27~měkČovač vody manuální Iks J l~ 16944 169C4 2044,9
rozměr: 190x415 (průměr xv)
objem: 8 litrů
celonerezové provedení
regenerace se provádí kuchyňskou solí
vstupní tlak 2-8 bar

28JPoIice jednopatrová nerezová I~ I 11 1991 19944 2407,9
rozměr: l400x300mm (šxh)
síla plechu police 1mm
nosnost police: 50kg

29~tůl pracovní se dvěma policemi Iks I 11 6851 68501 8288,5
rozměr: 1000x500x900 mm
2x spodní police
bez zadního lemu

344Stůl pracovní s policí pojízdné provedení Iks I l~ 69001 69044 8349
rozměr: 1000x500x900 mm
spodní police
pojízdné provedeni
2x bržděné kolečko
bez zadního lemu

33~Stůl pracovní se dvěma policemi Iks I ii 921cl 92144 ni«,:
rozměr: 1300x700x900 mm
2x spodní police
bez zadního lemu

35~tůl pracovní se dvěma policemi I I 1~ 68544 68501 8288,f
rozměr: 700x600x900 mm
2x spodnĺ police
zadní lem 40 mm

34porák kombinovaný 1k I ii 459901 4599c4 55647,9
rozměr: 800x700x870 mm

příkon plyn :19 kW

příkon elektro; 2,62 kW / 230V
2x hořák3,SkW+2xhořák6kW

celonerezové provedeni
elektrická trouba s grilem o příkonu 2,62 kW

elektrické zapalováni

nerezové dveře
rozměr trouby: 590x390x360 mm pro GN1/1

dodáváno v provedení Y ± trysky na PB
4lJDeska grilovací hladká litinová Iks 11 2799(4 279944 33867,9

rozměr: 660x600x290mm(šxhxv)
příkon elektro: 6kW/400V
rozměr plochy: 640x480mm(šxh)
pracovní plocha: hladká
provedení: litina
regulace teploty: 50-300C
bez podestavby
zásuvka na odkapávající tuk
kontrolka chodu a vyhřátí





tioustlca pracovní plochy: 10mm
samostatné ovládáni pro každou polovinu pracovní
plochy
celonerezové provedeni

43IStùl pracovní s trnoží Iks I 1j 6581 658(4 7961,8
rozmìr: 1800x700x900 mm
pod stolem prosotro pro chladicí skøíò
zadní lem 40mm

45lFritéza elektrická dvojiti stolní Iks 1, 2099(4 2099(4 25397,~
rozmìr: 720x420x370mm (šxhxv)
pøíkon elektro: 2x8kW/400V
poèet van: 2
objem vany: 10 I
rozmìr koše : 2 X 300x240x120mm
tìlesa ve vanì
regulace teploty: 50 - 190 ‘C

výpustným ventilem
speciálnì upravené nerezové výhrevné spirály
studená zóna

4~StoliÈka plynová Iks I 11 129901 129901 15717.9
rozmìr:500x500x450mm (šxhxv)
pøíkon plyn: 13kw
lx hoøák s výkonem: 13kw
prùmìr hoøáku: 180mm
dodávané v provedeni PB + trysky na ZP

47J47-Stùl myci s trnoží Iks I iJ 85901 859(4 10393,~
rozmìr: 1500x700x900 mm
døez 400x400x250 mm vlevo
otvor pro stojánkovou baterii
pod stolem prostor pro chladící skøíò

4~Baterie døezová otoèná Iks I 1~ 100(4 10001 1210
k mycímu stolu È. 48

4$ifon jednodøez Iks I 11 40(4 4001 4&
k mycímu stolu È. 48

5ljUmývadlo nerezové jks I~ 440(4 440(4 532~
se smìšovací baterii
rozmìr:400x295x231mm (šxhxv)
opláštený nerezový výlisek
páka kolenového spínání
sifon

545tù1 mycí s trnoži Iks ii 85901 859(4 10393,9
rozmìr: 1500x700x900 mm
døez 400x400x250 mm vlevo
otvor pro stojánkovou baterii
pod stolem prostor pro chladící skøíò

S3laatehe døezová otoèná Iks I 11 10001 10014 121(
k mycímu stolu È. 52

S4ISifon jednodøez Iks I 11 4001 40(4
k mycímu stolu è. 52

SSjStùl pracovní se zásuvkovým blokem - DOMÌREK Iks I 11 190801 1908(4 23086,8
rozmìr: 1800x600x900 mm
zásuvkový blok vlevo - 3x zásuvka
2x spodní police
zadni lem 40 mm

S9JStùl pracovní se zásuvkovým blokem- DOMÌREK Iks I 1~ 2134(4 2134(4 25821•~

rozmìr: 2100x700x900 mm
zásuvkový blok vpravo - 3x zásuvka
2x spodní police
zadní lem 40 mm

GlIRegál skladový Iks I 11 425(4 425(4 5142,5
rozmìr:1500x300x2000 mm
4x plná police
pvrchovi úprava - bílý komaxit

6~Doprava a montáž Iks ly 1~ 1~ 1,21

ICelkembezDpH 411001KÈ 497311Kè

sleva 65760Kè 79570KÈ

~ Celkem bez DPH Po slevì 345 241 Kè 417 741 KÈ




