
 

 

 

Kupní smlouva

odle § 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany

ázev: ONYX wood spol. s r.o.

Sídlem: Žernovická 257

Zastoupen: František Bican, jednatel

ICL 25178644

DIC: 9225178644

Bankovní spojení:

č. ú.

kontaktní osoba k veřejné zakázce a osoba

oprávněná jednat za dodavatele ve věcí předání zboží: František Bican

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v C.Budějovicích, oddíl C, vložka 8075

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Městská část Praha — Dolní Měcholupy,

Sídlem: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

zastoupený: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou MC Praha — Dolní Měcholupy

IC:v 00231347

DIC: (3200231347

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo účtu: 2000713309/0800

Kontaktní osoba k veřejné zakázce a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci převzetí zboží:

tel.: 272 706 441

e- mail: wstavba©dolnimecholupv.cz

(dále také jen „objednatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení

k veřejné zakázce malého rozsahu „Vybudování fitparku — Opakované řízení“, konaného mimo režim

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele, za podmínek stanovených touto smlouvou a v

souladu s předloženou nabídkou v rámci veřejné zakázky, dodat objednateli zboží, a to

vtechnickém provedení, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a dle specifikace

uvedené v Příloze — „Specifikace předmětu p|něni“, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále

jen „předmět plnénl“).



 

 
 

 

 

Součástí předmětu plnění je:

- dodání nových, úplných a plně funkčních fitness stanic vč. infotabulí v rozsahu dle Přílohy —

„Cenová nabídka“, v provedení dle přílohy -— ,,Specifikace předmětu plnění“ této smlouvy;

- provedení všech montážních a jiných souvisejících prací umožňujících jejich bezvadné a

neomezené užívání;

- převedení vlastnického práva k dodaným fitness stanicím na kupujícího;

- doprava fitness stanic na místo realizace;

- montáž fitness stanic v místě realizace akce;

- ověření správné funkce fitness stanic a jejich případné seřízení, popř. provedení dalších

servisních zásahů nutných pro jejich řádnou funkčnost;

- dodání veškerého požadovaného příslušenství fitness stanic;

- předání veškerých dokumentů nutných k nakládání s fitness stanicemi a dokladů nutných

k jejich řádnému provozování;

- předání technické dokumentace kfitness stanicím, zejména návod kobsluze, popř. doklady o

provedení zkoušek nebo revizí;

- odvoz a likvidaci všech obalů a dalších odpadů vzniklých vsouvislosti s plněním předmětu

smlouvy dle platných právních předpisů;

- zákres hřiště do katastrální mapy použitelný pro žádost o územní souhlas;

- vypracování projektové dokumentace potřebné pro vyřízení Územního souhlasu na Stavebním

odboru Prahy 15;

- vyřízení tohoto Územního souhlasu v součinnosti se zadavatelem, dodavatel předloží zadavateli

vypracovanou dokumentaci pro územní souhlas ke schválení a stavbu zahájí až po schválení

projektu zadavatelem

Objednatel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou předmět plnění, včetně

průvodních dokladů převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu podle článku III. této smlouvy.

III

Podminky plnění předmětu smlouvy

Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět plnění dle specifikace uvedené v čl. I. této

smlouvy nejpozději ve lhůtě 60 dnů od písemné výzvy Objednatele doručené Dodavateli, nejpozději

však do 15. 12. 2018. Dodavatel splní svůj závazek předáním předmětu plnění objednateli spolu s

dodacím listem a doklady nezbytnými k užívání, či použití zboží, a to v místě montáže předmětu

plnění, tj. na pozemku 84/15, k. ú. Dolní Měcholupy.

Předání a převzetí předmětu smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob smluvních stran

na datovaném předávacím protokolu. Za účastníky smlouvy je podepsat předávací protokol

statutární zástupce, osoba oprávněná jednat ve věcech technických, či jakákoliv jiná osoba

pověřená jednat za Dodavatele či Objednatele ve věci předání a převzetí zboží.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Zboží, které není v souladu s touto smlouvou. V takovém

případě smluvní strany do předávacího protokolu uvedou, které skutečnosti či vady bránily převzetí

zboží a další důležité okolnosti. V případě, že objednatel převezme zboží, které neodpovídá této

smlouvě, smluvní strany sepiší předávací protokol, do kterého uvedou, v jakém rozsahu zboží

neodpovídá této smlouvě (specifikují vady, které Zboží vykazuje). Dodavatel splnil řádně své

povinnosti z této smlouvy až okamžikem řádného a úplného dodání zboží.

Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na objednatele jeho dodáním objednateli.

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele podepsáním předávacího protokolu ve smyslu

bodu 2 tohoto článku.

Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osob.
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III.

Cena a platební podmínky

Cena za zboží je specifikována v Příloze — „Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí této

smlouvy. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou dodavatele, kterou udal v nabídce podané

do zadávacího řízení. Takto sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojených s

dodávkou zboží, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě změny příslušné

sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude sjednaná cena upravena podle výše sazeb

DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. .

Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného

dodavatelem. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura musí být Objednateli

doručena do 3 dnů od jejího vystavení, nejpozději však do 28. 12. 2018

Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních

předpisů, především zákona č. 235/2004 Sb., _o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů. Nebude-li vystavená faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti,

nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět dodavateli s

uvedením resp. wtčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se

přeruší doba splatnosti \! ní uvedená a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením nové, opravené

faktury kupujícímu.

Cena se považuje pro účely této smlouvy za řádně uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet

dodavatele uvedený na faktuře.

IV.

Odpovědnost za vady a reklamace

Záruční doba je stanovena na 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání.

Dodavatel je odpovědný za to, že po celou záruční dobu bude mít zboží vlastnosti sjednané v této

smlouvě a vlastností požadované právními předpisy, nebo vlastnosti obvyklé s ohledem na účel

užívání anebo vlastnosti objednatelem vytýčené.

Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v době dodání zboží.

V případě, že má dodané zboží jakékoli vady, je objednatel oprávněn požadovat:

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

na odstranění vady opravou věci,

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky uvedenými v tomto článku smlouvy náleží objednateli, je však povinen ji oznámit

dodavateli v zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.

Dodavatel neodpovídá za vady zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a

zacházením se zbožím, nebo užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné, je “objednatel povinen vrátit

reklamované zboží dodavatel zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal. »Veškeré náklady

spojené s výměnou a vrácením zboží z důvodů, za které odpovídá dodavatel, jdou na vrub

dodavatele.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.

Kontakt pro nahlášení závad: info©onyx—wooé.com, tel.: 388 311 401



 

V.

Sankce

V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu smlouvydle specifikace uvedené v příloze č. 1,

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH, a to za každý i započatý den

prodlení s jeho dodávkou.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, se objednatel zavazuje uhradit

dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Odstoupení od Smlouvy

. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s okamžitou platností v případě, že:

a) dodavatel nepředal objednateli zboží ve lhůtě dle této smlouvy,

b) zboží je zatíženo právem třetí osoby,

c) zboží má vady, na které dodavatel objednatele písemně neupozornil při předání zboží. Tím

nejsou dotčena práva objednatele podle ust. § 2106 a nésl. občanského zákoníku.

2. Nárok na náhradu škody není odstoupením od smlouvy dotčen.

3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadná již při převzetí.

4. Dodavatel je dále oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s okamžitou platností v případě, že

objednatel je v prodlení 30 dní s úhradou ceny.

VI.

Závěrečná ustanovení

Veškeré změny smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků,

odsouhlasených oběma smluvními stranami, přičemž jiná než písemná forma změny smlouvy se

nepřipouští.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

stejnopisu.

Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a wplývající řídí

prlslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s jejím

obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné

vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran

své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve

vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim

známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle

Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

Přílohy:

Příloha — Specifikace předmětu plnění

Příloha — Specifika místa plnění

Příloha — Cenová nabídka



 

V Praze dne ...................... V Prachaticích dne

Za objednatele * .. , Za dodavatele

  



 

Specifikace předmětu plnění

 

 

„Vybudování fitparku“

  
ZADAVATEL

 

lv:

Městska cast Praha— Dolní Měcholupy,

Sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10

IC:v 00231347

DIC: C200231347 „ ,

Zastoupen: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou MC Praha — Dolní Měcholupy

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE o NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKů:

 

URČENÍ ZAŘÍZENÍ:

Plocha o rozloze min. 200 rn2 smin. 4 fitness stanicemi a běžeckou dráhou nabídne uživatelům

komplexní procvičení celého těla včetně možnosti cvičení také na volné dopadové ploše. Jedná se o

pojetí funkčního cvičení venku v přírodě pro MULTIGENERAČNÍ využítí.

Při cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanicích. Soubory cviků jsou

popsány na tabulích umístěných na jednotlivých stanicích. Cvičení jsou určena uživatelům od 8 let. Na

každé stanici může současně cvičit více uživatelů současně.

MATERIÁLY FITNESS STANIC

Nosná konstrukce stanic je buďto celokovová, případně tvořena vhodnou kombinací kovu a

lepených dřevěných hranolů o rozměru min. 10x10 cm.

V případě použití dřevěných nosných dílů budou vrchní části stojen opatřeny kovovou krytkou.

Veškeré kovové díly budou žárově zinkovány, nerezové či opatřeny žárově vypalovanou

práškovou barvou (Komaxit).

Povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je z protiskluzového probarveného

gumového granulátu (EPDM), či jiného materiálu obdobných vlastností.

INFOTAINMENT

Tabule s návody na cvičení jsou vyrobeny z odolného materiálu, minimalizujícího možnost

poškození vandalismem. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným

spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

povncnovíx ÚPRAVA PRVKY

Dřevěné části, pokud budou součástí konstrukce, jsou opatřeny impregnačním nátěrem.

Ocelové části konstrukce jsou opatřeny žárovým zinkem, případně v kombinaci s žárovou

vypalovací barvou (Komaxit), nebo nerezové.

EPDM povrchy jsou bez povrchové úpravy.

Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, taki ekologickým

požadavkům.



 

'

Specifikace předmětu plněm

KOTVENÍ

. Kotvení je v případě použití dřevěných nosných prvků přes ocelové žárově zinkované kotvy do

betonových patek, nebo přímým zabetonováním u kovových konstrukcí.

POVINNÉ OZNAČENÍ VÝROBKU

Fitness sestavy budou řádně označeny. Označení, materiálové zpracování, jeho rozměry a umístění jsou

volitelné úměrně k velikosti výrobku, Čítelnosti údajů a předpokládanému stupni vandalismu, kterému

bude výrobek vystaven při užívání. Pro název zařízení je velikost písma min. 3,2 mm. Ostatní údaje na

štítku z důvodu čitelnosti větší než 1,5 mm. Rok výroby odpovídá aktuální produkci.

Sportoviště bude provedeno s použitím červené a žluté barvy dle Grafického manuálu hl. m. Prahy. Na

vstupní info tabuli dodá graficky zpracovaný text hl. m. Praha ve spolupráci s Ceským olympijským

výborem. ,

BEZPEČNOST:

Fitness sestavy budou splňovat požadavky na bezpečnost definované normou ČSN EN 16630 <<Fitness

vybavení pro dospělé pro venkovní použití. Dodavatel ve své nabídce prokáže, že u nabízených výrobků

má posouzenou shodu s výše uvedenou normou a byl mu vydán Certifikát Typu výrobku.

METODIKA POUŽÍVÁNÍ

STANICE NA ZAHŘÁTÍ TĚLA (stanice 1)

Zahřátí celého těla, všech svalů a také použitelné pro kardio cvičení, jako příprava cvičících pro cvičení

na ostatních stanovištích.

POPIS VYUŽITÍ:

. kardio zatížení (přeběhy, přeskoky poskoky) a rozvoj koordinace

- zatížení nohou od statického zatížení (výdrže, postoje na jedné noze), přes dynamické zatížení

(výšlapy a výpady) až po kardio zatížení (přeběhy a přeskoky)

. procvičení svalů dolních a horních končetin, balanční cvičení, posílení svalů trupu,

. procvičení horní poloviny těla a břišních svalů, v kombinaci s dalším vybavením je možno

prováděti silově obratnostní cvičení na nohy

- dynamické formy strečinku dolních končetin

Max.'výška pádu (m): 0,5 —— 1m

Min. počet uživatelů: 4

STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ NOHOU (stanice 2)

Komplexní posílení dolních končetin a kardio trénink, procvičování odrazové síly-nohou a senzomotoriky

(citlivosti) chodidla. . ' '

POPIS VYUŽITÍ:

. zatížení nohou v malé výšce od dynamického zatížení (výšlapy a výpady) až po kardio zatížení

(přeběhy a přeskoky)

. posilování nohou s balanční složkou a cvičenec tak musí aktivovat hluboký stabilizační systém

(svaly uložené kolem páteře)

. dynamické posilování nohou v rozsahu 360 stupňů (poskoky náskoky odrazy)



Specifikace předmětu plnění

. posilování nohu spojené s koordinací a zapojení rytmické složky pohybu

. posilování dolních končetin s nutností zapojit balanční—'a—koordinační schopností

Max. výška pádu (m): 0,5 — 1m

Min. počet uživatelů: 5

STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ RUKOU (stanice 3)

Posilování a procvičování svalstva horních končetin, trupu a břišních svalů, procvičování dynamické síly

horních končetin spojené s koordinací celého těla.

POPIS VYUŽITÍ:

. mnohostranné procvičování svalstva horních končetin, zapojení svalstva pod různými úhly, tím

se zvyšuje účinnost cviků.

- posilování horních končetin a svalstva trupu určena pro nižší cvičence a všechny, kteří začínají

cvičit s vlastní vahou svého těla

. posilování horních končetin, svalstva trupu a břišních svalů (shyby, shyby s odrazem nohou od

země, přednosy, vznosy) pro vyšší a zdatnější cvičence

. posilování horních končetin, svalstva trupu a břišních svalů, pro zdatné a vyspělé cvičence,

probíhá výhradně s vlastní vahou těla

- komplexní posilování horních končetin ve vzporu iv kliku, umožnění dynamického posilování

. posilování celé horní poloviny těla, svalové zapojení paží ve vzporu a tím dochází k zapojení

rytmických prvků do posilování

Max. výška pádu (m): 0,5 — 1m

Min. počet uživatelů: 6

STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ ZAD (stanice 4)

Posilování a procvičování svalstva zad a břišních svalů.

POPIS A VYUŽITÍ:

. posilování všech břišních svalů, umožnění a úchytu volby míry zatížení a zapojení břišních svalů

podle způsobů zvolené opory

- posilování svalů horní části zad (mezílopatkových svalů

- posilování spodních břišních svalů ve vzporu, posilování doiní části zad (vzpřimovačů trupu).

- posilování spodních břišních svalů

Max. výška pádu (m): 0,5 — 1m

Min. počet uživatelů: 3

BEŽECKÁ DRÁHA

Qélka 10 m

Sířka 2m „

Metrické označení míry od 0 cm až po 10 m po 10 cm, 50 cm a 100 cm

Materiál: litá guma

POPIS VYUŽITÍ

. nácvik člunkového běhu, skoku z místa, hodu medicinbalem, skoku přes švihadlo a

slalomového běhu
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Stanice na zahřátí těla
(stanice 1) Q12149 112 271

Stanice na procvncem a posulem nohou (212151 88 080

(stamce 2)

Stanlce na procvncem a posnlenl rukou Q12153 111 402

(stamce 3)

Stanice na procvičení a posílení zad Q12154 76 170

(stanice 4)

BěžeCká dráha ----- 42 540

Celková náišíčŘová'cěnáfvxÍĚĚ * ( . „„ 430 463

DPH 90 397

Celková nabídková cena v Kč s DPH ' 520 860  
 

V cenové nabídce nejsou započteny náklady na vypracování projektové dokumentace

a vyřízení Uzemního souhlasu v součinnosti se zadavatelem, která činí 40.000,-

ZÁRUKA NA FITNESS SESTAVY JE 60 MĚSÍCÚ!


