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Smlouva č. NA-1268-9/11-2018

Kupní smlouva
podle ust. § 2079 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Prodávající:

DIRP, s.r.o.
se sídlem:
IČ,
DIČ,
zapsaná:
zastoupená:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:

a

Kupující:

cejl 40/107, 602 00 Brno
49974955
CZ49974955
v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 13945
Jiřím Havlíkem - jednatelem

Česká republika - Národní archiv
se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4
IČ: 70979821
Zastoupen: PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou Národního archivu
Číslo účtu:
Banka:
Kontaktní osoba:

se společně dohodli na kupní smlouvě následujícího znění:

1.
Úvodní ustanovení

l) Kupující je Národní archiv s tím, Že je archivem, tedy institucí zajišťující zejména
shromažd'ování a odborné ukládání archiválií a péči o ně.

2) Prodávající je podnikatelem/obchodní korporací, její(m)ž předmětem podnikání je kromě
jiného i prode.j kovového nábytku a vybavení vC. odborné montáže. Prodávající prohlašuje,
Že je oprávněn a schopen dodat kupujícímu požadované množství regálových sestav
v jakosti a provedení, které je ve smlouvě dále specifikováno.

2.
Předmět smlouvy

l) Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu regálový systém, resp. regálové
sestavy včetně odborné montáže v jakosti, provedení a za cenu dle nabídky podané do
výběrového řízení pod evidenčním Číslem N006/18N00017005 s č.j.: NA1268/1 1-2018 ze
dne 17.9.2018 pod číslem 412-2180914, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, dále též jen
,,předmět plnění". Součástí této smlouvy jsou též dispoziční řešení (plánek místnosti, kde
budou umístěny regálové sestavy), které tvoří Přílohu č. 3. Uvedené přílohy jsou nedílnou
součástí této smlouvy. Součástí předmětu plnění je rovněž dodání certifikátů či jiných
dokladů prokazujících kvalitu dodaného zboží. Kupující se zavazuje převzít řádně a včas
dodaný předmět plnění a je-li bez vad, zavazuje se rovněž zaplatit prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu.
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2) Prodávající prohlašuje a Přílohou Č. l této Smlouvy prokazuje, Že má jako podnikatel
veškerá oprávnění nezbytná k řádnému dodání regálového systému a jeho odborné montáži.

3.
Kupní cena a platební podmínky

l) Celková kupní cena za předmět plnění je stanovena ve výši: 1.156.800,- KČ bez DPH
(slovy: jeden milion jedno sto padesát Šest tisíc osm set korun českých), tj.: 1.399.728,-kč
včetně DPH (slovy: jeden milion tři sta devadesát devět tisíc sedm set dvacet osm korun
českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2) Prodávající vystaví a doručí kupujícímu fakturu za předmět plnění do 10 dnů ode dne, kdy
bude předmět plnění řádně a včas dodán a kupujícím převzat.

3) Přílohou faktury bude dodací list potvrzený zástupcem kupujícího jako doklad o řádném
dodání regálové sestavy a montážní list potvrzený zástupcem kupujícího jako doklad o řádné
montáži dodané regálové sestavy.

4) Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy,
zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude faktura
obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu prodávajícího, cenu
bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně
daně z přidané hodnoty, dále předmět plnění, tedy přesnou specifikaci předmětu plnění
a označení dodacího listu a montážního listu, které jsou přílohou faktury.

5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Pokud
kupující uplatní své právo z vadného plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do
odstranění vady předmětu plnění uhradit kupní cenu. Po dobu odstraňování vadného plnění
lhůta splatnosti neběží, počne běžet opět po odstranění uplatněných vad. Tato dodatečná
doba splatnosti však bude vždy 30denní.

6) Kupu.jící je oprávněn doručenou fakturu vrátit, zjistí-li, Že neobsahuje náležitosti stanovené
touto smlouvou nebo budou-li požadované údaje uvedeny chybně nebo budou-li neúplné,
a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit
do deseti (ID) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury. V takovém případě není
kupující v"prodlení se zaplacením kupní ceny. Okamžikem doručeni opravené nebo nové
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7) Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na kupní cenu.

4.
Místo a doba dodání a práva z vadného plnění

l) Prodávající je povinen dodat regálovou sestavu nejpozději do Šesti týdnů ode dne podpisu
této smlouvy.

2) Místo dodání regálové sestavy a odborné montáže: Národní archiv, Archivní 2257/4, 149
00 Praha 4; místnost 0.110 v 1.PP depotního bloku.

3) Prodávající se zavazuje dodat regálovou sestavu a předat odpovědné osobě a kontaktní
osobě kupujícího: I

4) Prodávající se zavazuje informovat ko11taktní osobu kupujícího o terínÍnu dodáni regálové
sestavy nejméně tři pracovní dny před dnem dodání telefonicky i potvrzením formou emailu.

5) Předmět plnění, tedy dodávka regálové sestavy a montáž, se má za dodaný jeho řádným
a včasným předáním oprávněným zástupcem prodávajícího a převzetím kontaktní osobou
kupujícího, která je oprávněna k podpisu dodacího listu i montážního listu.

6) Vady zjevné při dodání je kupující povinen sdělit prodávqjícímu při převzetí předmětu
plnění, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté,
kdy vyjdou najevo.
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7) Odpovědná osoba kupujícího podle možnosti prohlédne předmět plnění a přesvědčí se
o jeho vlastnostech a množství. Je-li vadné plnění podstatným poruŠením smlouvy, má
kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
b) na odstranění vady opravou věci, nebo
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

8) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle písm. a) až d) odstavce 7) tohoto článku si
zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou
volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, Žádal-li kupující
opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené
lhůtě či oznámí-li kupujícímu, Že vady neodstraní, může kupující požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní
ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu.
Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci;
volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci
včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo
může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího.

10) Do odstranění vady nemusí kupující platit kupní cenu v souladu s Článkem 3. odst. 5) této
smlouvy. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně
dodanou. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-
ii věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případech stanovených v ust.
§ 2 l 10 občanského zákoníku.

1 l) Zámkou za jakost (dále jen ,,záruka") se prodávající zavazuje, že předmět plnění bude celou
záruční dobu způsobilý k použití pro jeho účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Na
předmět plnění poskytu.je prodávající kupujícímu záruku 2 roky. Záruční doba začíná
plynout dnem dodání a převzetí zboží, nejdříve však dnem dokončení odborné montáže
a podpisem montážního listu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.
Nebezpečí Škody na věci a přechod vlastnického práva

l) Nebezpečí škody na regálové sestavě přechází na kupujícího okamžikem jeho předání
prodávajícím a převzetím ze strany kupujícího.

2) Na kupujícího přechází nebezpečí Škody na předmětu plnění současně s nabytím
vlastnického práva, tedy okamžikem jeho předání a převzetí.

6.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

l) V případě
· nedodržení termínu dodání a předání předmětu plnění podle ČI. 4. odst. l této

smlouvy ze strany prodávajícího,
· prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu plnění,
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
předmětu plnění za každý, byt' i započatý den prodlení.

2) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky, a to za každý den
prodlení.

3) Smluvní pokuta a úrok z prodlení podle odstavce l) a 2) tohoto článku jsou splatné do
čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

Stránka - 3 - z 10



4) Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
dodat předmět plnění.

5) Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
· nedodržení termínu dodání a předání předmětu plněni podle ČI. 4. odst. l této smlouvy ze

strany prodávajícího,
· opakované dodání vadného předmětu plnění,
· prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu plnění delší než 14 dní,
· postup prodávajícího při dodání předmětu plnění v rozporu s pokyny kupujícího.

6) Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
· vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení;
· prodávající vstoupí do likvidace.

7) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet
(30) kalendářních dní.

8) Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s patnáctidenní (IS) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. v takovém
případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
kupujícího vážně ohroženy.

9) ÚČinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

7.
Ostatní ujednání

l) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údqjů v záhlaví smlouvy. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího
oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2) Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem regálové sestavy dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny předmětu plnění, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.

3) Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s prodejem předmětu
plnění dle této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných
k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo
zmocní.

4) Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5) Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6) Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny předmětu plnění.
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8.
ZávěreČná ustanovení

l) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, s účinností ode dne podpisu této smlouvy do dne
dodání a převzetí zboží, resp. dokončení odborné montáže.

2) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy a v ČI. 4. této smlouvy jsou
oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či
zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

3) Tato smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4) Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody obou smluvních stran

formou písemného oČíslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného statutárními zástupci
smluvních stran.

5) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

6) Smluvní strany berou na vědomí, Že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
postupem dle zák.č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Podpisem této
smlouvy prodávající s uveřejněním v registru smluv souhlasí. Zaslání této smlouvy do
registru smluv se zavazuje zajistit kupující neprodleně po podpisu této smlouvy.

7) Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, Že Kupující je ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (gdpr), správcem osobních údajů
subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažd'uje pro účely realizace
této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů. Prodávající prohlašuje, Že si je vČdom všech
svých legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů
Kupujícímu, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.

8) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, Že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz Čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Brně, dne ..... V Praze, dne

Přílohy:
l) Příloha č. l Doklad prokazující oprávnění prodávajícího k dodávce a montáži předmětu

plnění
2) Příloha č. 2 Cenová nabídka
3) Příloha Č. 3_Dispoziční řešení regálových sestav

Prodávající: Kupující:
Elektronick='"J""

">0 cl r"' Datum: 2018.10.16Ej 16:27:20 cest
DŮvod: Podpis
Smlouvy

PhDr. Eva ;:':';:: PhD,.
Dra Sa rov :::,D'aša'ová,
" Datum:2018.10.18a, CSC· 08:51:24 +02'00'

jiří Havlík
jednatel společnosti DIRP, s.r.o.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu
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Příloha č. 1 Doklad prokazující oprávnění prodávajícího k dodávce a montáži předmětu
plnění

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna

Malinovského nárri. 3, 601 67 Bmo
č.j.: ŽÚ/l015l6/06/Fen .- ,

,.Ev. č.: 370206-7750 .

Ziunostenský list
vydaný právnické osobě

' L

' se na základě omámení zmčný ze dne 23,10.2006 dle § 49 odst: 2 zákona č. 455/1991 Sb..
o živnostenském podnikání (živnostemký zákon), ve znění pozdějších předpisů, měM takto:

Obchodní firina: DIRP, sj:o.
hkntiňkační číslo: 49974955
Sídlo: cejl 40/107

602'00, Brno - Zábrdovice
Předmět podnikáni: výřobo a montáŽ r'egálovýcb konstrukcí

Živnostenský list Bé vydá'Óá na dobu neurčitou.

_ " Den vzniku Zivnosienského oprávnění: 25.09.2000

V Brně dne 31.10.20Q6
.,.. .

.. .

.\. í ...
, rJUDr. Dobromila macháčková '

vedoucí ŽivnostensŮho úřadu města Brna

ID RZP 1373053 žIV CJQ'R (JCWUHW
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Příloha č. 2 Cenová nabídka

REGALOVÉ SYSTÉMY · KOVOVY·NABYTEK
'.r-t,.! ČSN EN !Š¢J 9UK)¶ 2009 3 20G5

"1
Česká republika - Národní archiv

PhOr. Eva Drašarová, CSC.
ředitelka Národního archivu

Archivní 2257/4
149 00 Praha 4

l

V Brně dne 12.10,2018

CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU ARCHIVAČNÍCH POJÍZDNÝCH REGÁLŮ

1.ÚVOD

Předmětem nabídky je vybavení archivních prostor optimálni regá|(?vou technologii. Nabídka vychází z vlastni'ho
návrhu zadavatele předaného v rámci zadávací dokumentace na VR s názvem: Regálové vybaveni depotního
sálu - m Chodovec

2. POPIS REGÁLOVÉ TECHNOLOGIE

Pro splněni všech kritérii kladených na archivaci navrhujeme použiti regálového systému Maxitek, který dokonale
splňuje požadavky na komplexní a moderní zpÔsob archivace.
Jedná se o kompletní systém posuvných regálÔ, jehož výroba je certihkována systémem ISO 9001.

2.1 PODVOZKY

Podvozky jsou Nořeny svařencem z konstrukční oceli. Uvnitř rámu podvozku jsou umístěna pojezdová kola.
Kola jsou propojena osou na ozubené kolo ovládacIho převodu. Ovládání je zajištěno řetězovým převodem,
Podvozky se pohybuji po kolejích, jejichž počet je přesně stanoven v závislosti na délce a zatíženi podvozku.
výška podvozku je 150mm,
Koleje jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou přes speciální držáky kotvené do podlahy.
MŮŽe být uvažováno se zapuštěním kolejnic do pK)d|ahy archivu - tato kchnologie se využívá při rekonstrukci
budovy nebo při novostavbě, koleje se položí na pcxikladni beton, a zaliji se podlivaci hmotou, popř. se
dobetonuje celá plocha podlahy na úroveň kolejnic. Druhou metodou je poloŽenÍ kolejnic na jiz hotovou podlahu,
zde můžeme uchytit kolejnice jen tak do podlahy, mohou být osazeny nájezdovými klíny nebo je možné vytvořit
novou pochůznou rovinu z osb desek.

Pro účely tétxj nabídky je uvažováno s položením kolejnic na stávajicf podlahu + doplněni
nájezdovými klíny.

DODAVATEL REGÁLŮ NERUČÍ ZA NOSNOST PODLAHY l!
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2.2 REGÁLOVÉ NÁDSTAVBY

Na výše popsané podvozky je pomoci předchystaných otvorů přišroubován vlastni regálový systém.
Systém Maxitek je koncipován tak, že na jednom podvozku jsou umístěné dva regá|y. Vzhledem k tomu, že
regálový vůz je navrhován jako oboustranný, je možnost samostatného nastavent parametŕů regálového sYstému
z každé strany podvozku. Systém se sk|ácjá z rámů a polic, kde police je možné výškově přestavit po 20mm.
Z čelnĹ strany je navrhovaný regáiový sýstém opatřen plným rámem pro umistění identifikačnÍch informaci o
jednotlivých řadách. Stabilita sy%mu je zabezpečena kňžovým zavětrovanim.

Povrchová úprava regálového systému: je provedena vypalovací práškovou barvou v nás|edljjÍcÍm barevném
2rovedení- podvozky a regáiové rámý tmavě šedá RAL 7016, police světle šedá RAL 7035,

elnl a zadní plné stěny navrhujeme v barvě zděné RAL 6027.

3. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

BliŽší specifikace nabízeného regálové'ho systému.

Dle zadaných podkladô a zadaného návrhu rozňstěni regálů v místnosti uvažujeme výšku regá|ového vozu
2700mm, Hloubka vozu je navržena na 830mm s využitdnou hloubkou polic 2x400mm; celkem navrženo :

42ks posuvných regálových vozů délky 3084mm (3x modul 1000mm) a hloubky 830mm
2ks posuvných regálových vozů ciäky 2084mm (2x modul 1000mm) a hloubky 830mm
6ks posuvných regálových vozů délky 3084mm (3x modul 1000mm) a hloubky 430mm

Vozy jsou navrženy oboustranně využitelné s regálovou nástavbou 2x400mm hloubky.
Na jednom podvozku jsou dva na sobě nezávislé regály - možnost jiného nastavení polic z Éevé a
pravé strany vozu = jednoznačně vyšší komfort. Neposuvné vozy jsou umístěny na soklu, Dk aby
výškově odpovídaly posuvným regálôm.

V modulu posuvných i neposuvných regálů bude celkem B úložných polic bez krycí police.
SVěHOSt mezi policemi 290mm!!!

v případě potřeby je možnost

Z čelní a zadní strany je regálový vůz osazen pInou stěnou, pro vytvořeni kompaktního celku.

Nosnost police:
Nosnost podvwku:

ľOOkg na hloubku 4OOmm
6OOkg na jeden modul (1000 x400)

Posun vozu je zajištěn ktězovým převodem a vOz je uváděn do pohybu otáčením volantu na pňšlUšRou stranu.
Převod je nastaven tak aby bylo možné bez námahy uvést do pohybu jeden j všechny plně založené vozy.

Podvozky:
Rárný regálô:
Police regálô:
Čela regálů:

labvané v odstínu RAL 7016
lakované v odstínu RAL 7016
lakované v odstínu RAL 7035
lakované v odstínu RAL 6027
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4. NABÍDKOVÁ CENA

Pkdkládánie Vám nabídkovou cenu pro specifikované provedení :

ce|kovä cena za dňo DPH 21%

DPH 21%
Celková cena včetně DPH 21%

1ASGAQQ&Q KG
242.928,00 KČ

1.399.728,00 KČ

Celkovou cenou se rozumí konečná cena za dodávku regálového systému dle rozsahu uvedeném v této nabídce,
jejich instalace a kompletní montáž včetně spojovacího materiálu, dopravu všech potřebných komponentů na
místo určeni a náklady spojené s výjezdem montážníků do místa realizace.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PRACÍ

Předpok|ádaná doba výroby - dodání regálového systému do 6 týdnů od objednání, doba montáže regálového
systému cca 8 dni. O dokončeni a předáni díla čí zboží bude pořízen zápis, Termin předání díla je do 30.11,2018,

6. ZÁRUKA

Na uvedenou regálovou technologii bude poskytnuta záruka v době trvání min.36 měsíců od protokolárn(ho
předáni díla zadavateli. Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba prováděli na regálovém systému opravy
nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

zboží bude hrazeno fakturou ystavenou po dodání, resp. dokončení montáže a předáni díla, Splatnost faktury je
standardně 30dni od doručeni.

8. ZÁVĚR

Závěrem nárn dovolte ještě jednou zdůraznit, že Vám nabízíme originálni a kompletní regáiový systém, který
nabízí mnoho různých doplňků jako např. zadní dělicí stěny přes celou výšku regálu, výsuvné police, výsuvné
zásuvky, několik typů děličá polic, posuvné p|echové dveře atd. Gelek je vyráběn jako systém a neustále jsou
vymýšleny další doplňky pro větší rozsah využiti.

Naše společnost má zgveden a certifikován systém řízeni jakosti a environmentu dle ČSN
EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

V případě jakYchkoli dotazů nebo přfpomínek nás prosím kdykoli kontaktujte.
Děkuji Vám za čas věnovaný této nabídce a těším se na další spolupráci s Vámi

Zpracoval:
Jiří Havlík - obchodní oddělení
DIRP, s.r.o.
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Příloha Č. 3 DispoziČní řeŠení regálových sestav
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