Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Objednatel:
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397
zastoupená: Stanislavem Mošou, ředitelem
Spisová značka: Pr 35 vedená u Krajského soudu v Brně
Bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu:
osoba pověřená k jednání v technických věcech: Arnošt Janěk, šéf jevištního provozu, email:
a
Zhotovitel:
GRADIOR TECH a.s.
sídlo: Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno
IČO: 63473542
DIČ: CZ 63473542
zastoupená: Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem
Spisová značka B 1671 vedená u Krajského soudu v Brně
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Bc. Robert Nos, ředitel společnosti
Martin Ondroušek, obchodní ředitel
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu:
I. Úvodní ustanovení
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Oprava nájezdových vozů na Hudební scéně MdB", který objednatel provedl ve
smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s nabídkou
zhotovitele „Oprava nájezdových vozů na Hudební scéně MdB“ ze dne 7. 6. 2018.
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je oprava jevištní technologie - 9 ks nájezdových vozů na Hudební
scéně MdB. Bude provedeno:
1) kompletní výměna všech ocelových tažných lan o průměru 8 mm (speciální lano s min.
pružností a s max. rozměrovou stálostí) – 9 ks po 50 m
2) kontrola a promazání převáděcích a vratných kladek
3) repase systému uchycení a šponování lan v tažném vozíku
4) repase uchycení a nastavení polohových spínačů pod pevnou podlahou v krajních
polohách
5) úprava a repase kabelového vedení (uchycení pohyblivých přívodů)
6) oprava a vyrovnání nosné ocelové konstrukce
7) vyčištění a kontrola funkčnosti pojezdových kol
8) oprava a nastavení aretačních a propojovacích mechanismů
9) výměna vrutů uchycení dřevěných servisních poklopů
10) doplnění svislého vedení lan k pohonům o výplň tlumící nárazy do plechového krytí při
šponování lan při rychlých rozjezdech a zastaveních vozu
11) doplnění tlumících prvků na čela vozů pro útlum nárazů a hlučnosti při dojíždění do
krajních poloh
12) softwarové nastavení a doladění jízdy vozů po repasi mechaniky
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Pro provedení opravy zhotovitel zaškolí obsluhu jevištní technologie.
2. Zhotovitel provede dílo dle cenové nabídky ze dne 7. 6. 2018, která je přílohou této smlouvy.
III. Cena díla
Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je dle cenové nabídky zhotovitele
sjednána ve výši 497 375,- Kč (čtyři-sta-devadesát-sedm-tisíc-tři-sta-sedmdesát-pět Kč) bez
DPH. Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
IV. Platební a fakturační podmínky
1. Cena za dílo bude uhrazena až po kompletním dodání a převzetí kompletního funkčního
celku, přičemž datum zdanitelného plnění je den odsouhlasení Předávacího protokolu.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít
náležitosti daňového dokladu a jejíž součástí bude předávací protokol.
3. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury se splatností 30 dnů od data
jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturu vystaví zhotovitel na základě
oboustranně podepsaného protokolu o předání díla a to do 14 kalendářních dnů po dodání a
převzetí celého předmětu plnění díla.
4. Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude
obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na
doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury
objednateli.
V. Čas a místo plnění
1. Termín realizace: od 25. 6. 2018 do 20. 8. 2018.
2. Místo plnění: Městské divadlo Brno, Lidická 1863/16, Brno, Hudební scéna.
VI. Způsob provádění díla
1. Předmět díla musí vyhovovat všem normám, právním a ostatním předpisům platným v České
republice.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za
nichž se má dílo realizovat.
3. Bezpečnostní podmínky
- Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení
používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou
revizi těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele
platnou revizi používaného zařízení.
- Zhotovitel se zavazuje respektovat vnitřní předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) a PO (požární ochrany) objednatele, se kterými objednatel zhotovitele seznámí
a dodržovat ve všech prostorách objednatele zákaz kouření.
4.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro provádění díla v nezbytném rozsahu zázemí pro
montážní pracovníky (sociální zařízení a místo pro uložení nářadí a materiálu) a možnost
napojení na energie.
VII. Odpovědnost za vady a škody, reklamace, záruky

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 6 měsíců. Při
dodržení pravidelného půlročního servisu 12 měsíců.
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2. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu smlouvy objednateli. Tato záruka se
nevztahuje na poškození, které vzniklo nesprávným používáním. Opravu případných
reklamovaných závad systému zajišťuje zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele
(reklamace), která bude obsahovat popis reklamované vady.
3. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované závady ve lhůtě nejpozději do
5 hodin od doručení reklamace, a to i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
4. Záruční a pozáruční servis není předmětem této smlouvy, ale v případě požadavku
objednatele se zhotovitel zavazuje poskytovat tento servis za úplatu, a to po dobu nejméně
5 let od předání a převzetí díla.
VIII. Smluvní pokuty
1. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín realizace předmětu smlouvy, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení s jeho předáním.
2. Pokud objednatel neuhradí fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel uplatnit
zákonný úrok z prodlení.
IX. Předání a převzetí díla
1. Předmět díla bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v článku IV. smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.
3. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla
oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí díla
je řádné splnění díla dle článku I. smlouvy.
X. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.
4. Objednatel tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění. Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona.
5. Na důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha č. 1 – Cenová nabídka GTECH/Q-678/180607/01-R0 ze dne 7. 6. 2018
V Brně dne 25. 6. 2018

V Brně dne …………………

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou
organizaci (objednatel):

za GRADIOR TECH a.s. (zhotovitel):

……………………………
Stanislav Moša, ředitel

……………………………………
Ing. Miroslav Šimek, statutární ředitel
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