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Smlouva o dílo

l. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel
Název : Truhlářství —Zednietví-ZáffleGnictví-a-ťa. Trules-SAe-
Zastoupený: Miroslav Pelant
Adresa : Oběžní 217, Dochov 36471
IČO : 65548817
DIČ :

1.2.0biednatel
Název: Město Bochov
Zastoupený: starostou Miroslavem Egrtem
Adresa: nám.Míml, 36471 Bochov
IČO : 00254444
DIČ : CZ00254444

2. Předmět díla

2.1. Projekt Modernizace Městské knihovny v Bochově

2.2. Výroba a montáž inventáře do Městské knihovny Bochov a ostatních věcí s tím
souvisejících.

3. Cena za provedení díla

3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli,že konečná cena za provedení díla dle či.2 této
Smlouvy ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách činí: 279256,-Kč včetně DPH

3.2. Záloha ve výši:J50000^jíč bude zaslána na účet č.ú. 182838540/0300

3.3. Doplatek díla bude podle daňového dokladu a nebude odkládán z důvodů
nedodělání díla z viny objednatele.

4. Doba provedení díla

4.1. Doba provedem-áíte-se-zaěfie^eěítet-eá-áBe-sl^zem-zátohy a ne od dne Bedeisu
'smlouvy^.

4.2. Dílo bude ukončeno a závazek zhotovitele k jeho provedení splněn
neipozděii do: 31.5.2021
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4.3. Předám a převzetí díla objednatelem se stane dnem převzetí daňového dokladu.
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4.4. Doba provedení díla se muže prodloužit jestli že nebudou připraveny technologie na
které dílo navazuje

5. Jakost a záruka za provedení díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat technické normy které se na jeho
provedení vztahují a sám určí postup prací a použití materiálu aby dílo splňovalo normy
záruky 24. měsíců.

6. Smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 %
z konečné ceny za :
a) každý den prodlení s dokončením a předáním díla
b) každý den prodlení vyklizením pracoviště

6.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,005 %
z konečné ceny za:
a) každý den prodlení se zaplacením daňového dokladu
b) neoprávněné odmítnutí díla

7. Závěrečná ujednání

7.1. Veškeré změny budou opracovány písemnou formou dodatků této smlouvy po
předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

7.2. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost
originálu. Nedílnou součástí této smlouvy je Tabulka inventáře s rozpisem výrobků.
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Zhotovitel
Pelant Miroslav
Truhlářství - Zednictví-Zámečnictví
Okružní 217, Bochov
Tel. 603497689
e-mail:mirek.pelant@.seznam.cz
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MODERNIZACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY BOCHOV

Tabulka inventáře

Materiálové požadavky:

LTD H3730 hickory přírodní 18 mm, hrany ABS l mm, spojení ocelovými konfirmátory, záda z bílé
MDF 3 mm, zásuvky s kuličkovým plnovýsuvem a s dotahem, kovové úchyty.

Doplnění parametrů dle zpětných dotazů:

U regálů budou police po 300 mm. Regály a skříň v kanceláři budou mít sokl 10 cm. U označených

regálů na časopisy budou šikmé police.
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Regál hi. 280 mm, s. 750 mm, v. 2100 mm

Regál hi. 280 mm, s. 1000 mm, v. 2100 mm

Regáí na časopisy h(. 280 mm, s. 1000 mm, v. 2100 mm

Regál hi. 280 mm, s. 566 mm, v. 2100 mm

Regál h(. 280 mm, s. 1000 mm, v. 1400 mm

Regál hi. 280 mm, s. 900 mm, v. 1820 mm

Regat hi. 280 mm, s. 1000 mm, v. 900 mm

Regál na časopisy hl. 280 mm, s. 950 mm, v. 1500 mm
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Počítačový stůl hi. 500 mm, s. 800 mm, v. 750 mm

Pracovní stůl kancelář ht. 730 mm, s. 2190 mm, v. 750 mm, včetně kontejneru,

3x zásuvka s dotahem tlumením, hrany desky stolu ABS 2 mm

Skříň kancelář s posuvnými dveřmi - hl. 450 mm, s. 1100 mm, v. 1620 mm

Regál kancelář hi. 280 mm, s. 950 mm, v. 800 mm

Věšák s. 1770 mm, v. 2000 mm + 12 háčků, regál hl. 400 mm, š.1400 mm, v, 1000 mm
..„„„-..J^iŁos|ivXeiafli--,<------_.„-.-„„„.„„„...„„-.„„„„„....„.„.„„

trimlársbi
Okruž, -
iCO: 65

29 ks 3260,-

7 ks 3550,-

3 ks 3750,-

2 ks 2700,-

9 ks 2150,-

7 ks 2900,-

2 ks 1900,-

I ks 2200,-

4 ks 2500,-

2 ks 7450,-

l ks 11000,-

5 ks 1900,-

l ks 3700,-
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