Smlouva o dílo
I. Smluvní strany

Zadavatel:

Město Jiříkov
Náměstí

464

407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
Zastoupená:

Ing. Michal Maják, starosta města

Dodavatel:

LUMÍR ZEZULKA· ZEKA
Jasmínová 876
763 21 Slavičín
IČ: 18556850
DIČ: CZ 5909241261

Zastoupená:

Mgr. Lumírem Zezulkou, majitel firmy

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením§ 2586 a násl. zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva").

li.
Předmět smlouvy
Předmětem

smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu dle §6 a §27 zákona č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek: "Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS32" dle předmětu
plnění zakázky uvedené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení ze dne 13.3.2017.

111.

Doba

Termín zahájení:
Termín dokončeni:

plnění -

termíny provádění díla

do 7 dnů od uzavření smlouvy
do 69 dnů od zahájení provádění díla

IV.
Místo plnění

Provozovna dodavatele:
Lumír Zezulka - ZEKA, Jasmínová 876, 763 21

Slavičín

v.
Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 1.380.000,-Kč bez DPH.
(slovy: jedenmiliotřistaosmdesáttisíckorunčeských bez DPH). DPH činí 289.800,-Kč. Celková cena
1.669.800,-Kč s DPH,- Kč.

VI.
Placení díla

Platba bude zadavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury dodavatele splatné ve lhůtě 30
dnů od data jejího prokazatelného doručení zadavateli a to po odsouhlasení a potvrzení ze strany zadavatele
přejímacího protokolu o předání a převzetí předmětu díla (nebo jeho ucelené části) bez vad a po předáni
veškerých nutných dokladů.

Předání

VII.
a převzetí díla

Vozidlo bude po dohodě se zadavatelem fyzicky přepraveno dodavatelem na jeho náklady do místa plnění.
Po provedení díla bude vozidlo přistaveno k předání zpět zadavateli, rovněž v místě plnění. Z předání a
převzetí vozidla bude sepsán vždy protokol s uvedením SPZ, č. VIN.

VIII.
Sankce a záruka díla

Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou,
právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
Dodavatel poskytuje objednavateli záruku za kvalitu provedeného předmětu plnění veřejné zakázky v délce
12 měsíců na nové díly a práce s nimi spojené. Tato záruka počíná běžet ode dne následujícího po dni
úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky a odstranění zjištěných vad
a nedodělků.

Zadavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z prodlení platby za každý kalendářní den ode
dne splatnosti vystavené faktury.
Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý
s termínem dokončení díla.

započatý

den prodlení

V případě většího rozsahu prací na předmětu díla je povinen dodavatel odsouhlasit zadavatelem rozsah
prací, cenu a termín zhotovení písemným dodatkem podepsaným obou smluvních stran.
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IX.
Technické podmínky realizace

Zadavatel má
dodavatelem.

výlu čné

právo kontroly technologického postupu veškeré dokumentace zpracované

Provedení díla v rozsahu a způsobem sjednaným mezi stranami dle požadavků zadavatele uvedených
v zadávací dokumentaci a při dodržení všech postupů oprav a montáží určených výrobcem vozidla, popř.
výrobcem ND.
Dílo bude prováděno pouze pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
Předmět zakázky musí splňovat kvalitní požadavky definované platnými normami ČSN či EN a v případě,

že

příslušné české

normy neexistují.

Ekologickou likvidaci vymontovaných

dílů

a jiných

součástek

v souladu s platnou legislativou.

X.
Závěrečná

ustanovení

1. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně.
2. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1
vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva o dílo byla sepsána dle
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Přílohy:

Pří loh a č.

Slavičín ,

1 - Technické podmínky dle zadávací dokumentace včetně časového harmonogramu

Jiříkov, dne: l1 · C. · ;2 o

dne 31.5.2017
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Technické podmínky včetně
harmonogramu - příloha č.1

časového

Rozsah prací: Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32

Požadované úkony: doba realízacc zakázky ve dnech: 4 dny
nástavba, nádrž, podvozek, motorová část, kabina, elektroinstalace,

osvětlení, čerpací

zařízení:

kompletní demontáž oplechování nástavby
demontáž nádrže
demontáž vnitřních prostor kabiny
demontáž oplechování kabiny
demontáž vnější a vnitřní výbavy nástavby
demontáž bočnic,

předních

a zadních

skříní

nástavby

demontáže provést tak, aby byl holý podvozek
Požadované činnosti:
Podvozek: doba realízace zakázky ve dnech: 6 dní

kontrola rámu,

případná

kontrola brzdových

oprava a protikorozní nástřik

součástí (kotouče,

brzdové hadice, aj) -

popřípadě

oprava nebo

výměna

kontrola palivové soustavy a vložek čističů paliva
kontrola vzduchové soustavy a regulátorů tlaku vzduchu kontrola vlnovců pérování,
nebo výměna

vzduchojemů,

kontrola protinámrazové brzdy kontrola motorové brzdy -

oprava nebo

oiprava nebo

kontrola samočinného ventilu

odvodnění

kontrola výfukového potrubí -

popřípadě

kontrola čepů,

elektromagnetických

popřípadě

popřípadě

-

popřípadě

oprava nebo

ventilů

-

výměna

popřípadně

oprava

výměna

výměna

popřípadě

oprava nebo

oprava nebo

výměna

výměna

a nástřik

kloubů, měchů, řízení

Elektroinstalace: doba realízace zakázky ve dnech: 6 dní

kompletní kontrola veškeré elektroinstalace, osvětlení úložných prostor, kabiny,
rampy a světel vozidel - popípadě oprava nebo výměna (splnění vyhlášky)
mechanický stožár, elektro Led osvětlení
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ZEKA

Technické podmínky včetně
harmonogramu - příloha č.1

časového

Nádrž: doba realizace zakázky ve dnech: S dní

nová nerezová/plastová nádrž o objemu min. 9 000 1
odstranění

nádrží na pěnu

Čerpací zařízení: doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

kontrola čerpacího
- povrchová úprava
-

zařízení popřípadě výměna
čerpadla

odstranění čerpadla

Motorová

část:

za nové při výkonu min. 3 2001/m

na pěnu

doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

kompletní kontrola motorové
doplnění nebo výměna

části včetně

provozních kapalin -

popřípadě

oprava,

seřízení,

popřípadě

oprava,

Kabina: doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

kontrola kontrola čalounění, pryžových
doplnění nebo výměna
zpětná

částí, karosářských dílů,

náplní -

montáž vnitřní výbavy kabiny

Nástavba: doba realizace zakázky ve dnech: 10 dní

kontrola plechových

části

kabiny a nástavby a jejich otryskání -

popřípadě

oprava nebo

výměna

zpětná

montáž vnitřní a vnější výbavy nástavby dle požadavku zadavatele

-

počet skříní

-

počet

- 4 ks

polic - 4 ks

- držák na dýchací techniku - 3 ks
- montáž dveřních rolet - 4 ks
- zadní výklopné

dveře

nahoru

- skládací žebřík pro výstup na plochu nástavby zezadu
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Technické podmínky včetně
harmonogramu - příloha č.1

časového

Ovládací prvky paneln: doba realizace zakázky ve dnech: 10 dní

kontrola ovládacích prvků kontrola am1atur potrubí -

popřípadě

popřípadě

kontrola všech kulových uzávěrů výměna

všech pryžových

Vodní dělo (lafeta) na

části

oprava nebo

oprava nebo

popřípadě

výměna

(repase)

výměna

oprava nebo

výměna

a těsnících prvků

nástavbě:

doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

dodání nového odnimatelného
Ostatní požadavky: doba realizace zakázky ve dnech: 12

lakování vozidla dle vyhlášky

č.

dnů

49/2003 Sb.

nové pneu - 6 ks
další opravy dle potřeb skrytých závad
odvoz auta na podvěsu - nemá technickou kontrolu
zajištění

technické kontroly

Převzetí:

sepsání protokolu o
podvozku, nástavby a účelového

předání

a

převzetí

zařízení.
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vozidla v naší

firmě

se zkouškou

