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uzavřená podle zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisu
(dále jen "Smlouva")
Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
Identifikační číslo (IČ): 42196451
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300-511/0100
Telefon: +420495860111
fax: +420495262391
e-mail: lesycr@lesycr.cz
zastoupeným Ing. Zdeňkem Ružkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice
K provoznímu jednání zmocněn:
lesní správce Ing. Petr Tendler, tel: 724524936 a
pracovník HIM LS Litoměřice Ing. Ondřej Kafka, tel. 724525013
(dále jen ;;Objednate/")

TANNE, spol. s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Praha S, Radlická 61/1170,

150 00

provozovna: Tylova 14, Čemčice, 43901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100712
Identifikační číslo (IČ): 41324854
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ41324854
Jednající/zastoupena: Vlastimil Jedlička, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 888791369
Telefon: 777929903
e-mail: vyroba@tanne.cz
K provoznímu jednání zmocněn: Vlastimil Jedlička
(dále jen ;;Zhotovíte!")

I.
Předmět plnění
(1)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje
provést na své náklady stavbu na klíč v rozsahu dle zadávací dokumentace pro
stanovení cenové nabídky a projektové dokumentace včetně přílohy č.P2 (bližší
specifikace zakázky). Tato dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy.

(2)

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj
zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu zpusobem smlouvou stanoveným.

(3)

V případě, že budou požadovány k provedení díla další práce neobsažené v této
smlouvě nebo budou dohodnuty změny oproti řešení obsaženému v projektové

dokumentaci, je nutné k provedení těchto prací uzavřít samostatnou dohodu.

II.
Cena a platební podmínky
(1)

Cena za provedení díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení jako cena
pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla
dle zadávací dokumentace. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy (Příloha č.Pl).

(2)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví pouze jednu fakturu okamžitě po
vzájemném odsouhlasení objemu provedených prací a předání pracoviště.

(3)

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanoví na 30 dnu ode dne doručení
objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu, jinak bude
objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné
faktury. V případě prodlení s platbou ze strany Objednatele je tento povinen zaplatit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den
prodlení.

(4)

Dohodnuté ceny, stanovené podle odstavce 1, resp. v Příloze Pl Smlouvy, platí pro
všechny práce prováděné podle Smlouvy. Ceny jsou sjednány jako ceny bez DPH.

III.
Práva a povinnosti účastníků
(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou
projektovou dokumentací za dodržování platných norem.
(2) Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s pracovištěm, podmínkami
provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

týkajícími

se

(3) Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně
díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti a v jeho okolí zachovávat pořádek a čistotu a
pruběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé během realizace
zakázky. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
(4) Zhotovitel je povinen trvale spolupracovat po celou dobu realizace zakázky s hlavním
dodavatelem stavby, stavební firmou TEVIS, spol. s r.o.
(5) Zhotovitel
je
povinen
(materiál,stroje,zařízení,nářadí

na
své
náklady
zabezpečit
atd.) nutné k řádnému provedení díla.

všechny

věci

(6) Zhotovitel zodpovídá za provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a
za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
(7) Zhotovitel zodpovídá za škody na majetku Objednatele, popř. na zdraví zaměstnancu a
návštěvníku Objednatele, vzniklé protiprávním jednáním pracovníku Zhotovitele a
porušením platných právních předpisu a norem pro poskytování prací, používáním
nástroju a prostředku neodpovídajících platným právním předpisum a normám, apod.
(8) Zhotovitel
tímto prohlašuje a zaručuje, že disponuje veškerými
podnikatelskými
oprávněními
k poskytování
plnění podle Smlouvy,
podnikatelskou činnost zajišťuje a bude zajišťovat v souladu s právními
prostřednictvím zaměstnancu nebo třetích osob s potřebnými odbornými
schopnostmi
a odbornou
zpusobilostí,
které
rovněž
disponují
podnikatelskými oprávněními, a že tyto podmínky bude splňovat po celou
Smlouvy.

potřebnými
že svou
předpisy a
znalostmi a
potřebnými
dobu trvání

(9) Objednatel se
této Smlouvy.

prací

zavazuje

předat

Zhotoviteli

pracoviště

k provedení

podle

IV.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuty
(1) Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací okamžitě při
jejich zjištění. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže jeho provedení neodpovídá
obsahu této smlouvy nebo příslušným předpisum. Zhotovitel je povinen bezúplatně
odstranit Objednatelem oprávněně reklamované vady práce, pokud jsou odstranitelné,
a to bez zbytečného odkladu.
(2) Zhotovitel touto smlouvou přejímá záruku za zhotovené dílo v trvání 60 měsícu od
převzetí pracoviště objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnu po
obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě, že
reklamované vady nejsou včas a řádně odstraněny, má Objednatel právo na
přiměřenou slevu z ceny nebo na odstranění vady na účet Zhotovitele.
(4) Pokud Zhotovitel nesplní dohodnutý objem prací v množství a v čase podle této
Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny
nesplněného objemu prací.
(5) Objednatel neuplatní sankce uvedené v tomto článku v případech, bylo-Ii nesplnění
Smlouvy zapříčiněno vyšší moci.
(6) Pokud budou zjištěny vady zaviněné Zhotovitelem, které jsou neodstranitelné, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ztráty vzniklé snížením
ceny plnění nebo odpovídající výši náhrady zpusobené škody.
(7) Nárok Objednatele nebo třetích osob na nápravu nežádoucího stavu nebo na náhradu
zpusobené škody ze strany Zhotovitele není uhrazením smluvních pokut dle tohoto
článku dotčen.
(8) Záruka na provedenou práci a právní režim záruky, jakož i odpovědnost za vady, se
dále obdobně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu
o dílo.

V.
Doba trvání Smlouvy
(1)

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Vlastní montáž kancelářského nábytku je možná v termínu od 15.9.2012.
Smlouva je sjednána na dobu určitou do 15.10.2012.

(2)

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
Smlouvy ze strany Zhotovitele, čímž se rozumí zejména opakované nekvalitní
provedení prací.

(3)

Doba, na kterou je tato Smlouva sjednána, muže být prodloužena pouze písemným
dodatkem, potvrzeným oběma stranami přede dnem uplynutí doby, na kterou byla
Smlouva sjednána.

VI.
Ostatní ujednání
(1)

Obě strany se zavazují v pruběhu platnosti Smlouvy spolupracovat při realizaci jejího
předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných
záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.

(2)

Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit druhé straně veškeré
zapujčené písemnosti či materiály, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a
informace o činnosti druhé smluvní strany, pokud jsou duvěrného charakteru, a to
během trvání této Smlouvy i po jejím skončení.

(3)

Případné spory obou smluvních stran z této Smlouvy se obě strany zavazují řešit
přednostně dohodou.

(4)

Obě strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaju bez
přítomnosti jednostranně nevýhodných podmínek.

(5)

Tato Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních (2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel)
a je ji možno měnit pouze písemnými a pruběžně číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva má následující přílohy:
P-1 - Ceník prací
P-2 - Projekt vybavení kancelářským materiálem
parametru zakázky
P-3 - Zápis z prohlídky konané 30.7.2012
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TANNE, spol. s r.o.
Vlastimil Jedlička,ř, ditel

__

1

15

4

2

4

2

3

7

1

kancelářský

4

1

1

stolová sestava, jeden stůl 1, 7xO,8 a druhý 1,6xO,8m,
zásuvkový uzamykatelný
pojizdný kontejner 3zásuvky

5
6
7

4

8
9
10

6

11

3

12
13

kancelářská

židle s pod ručkami

stolová sestava
zásuvkový

polohovatelná,

látkové čalounení

lamino, jeden stůl 1 ,8xO,8 a druhý 1,3xO,8m,

uzamykatelný

po;izdný

kontejner

stůl, lamino + 2x zásuvkový

25

konferenční

1

konferenční

stůl - lamíno

31

konferenční

židle čalouněná,

1

Jídelní stůl - lamino

7

'ídelní židle bez pod ruček dřevěné

4

konferenční

1

konferenční

stolek kruhový

1

konferenční

stolek - lamino

- lamino

11

8
1

kancelářské

skříňky - plná dvířka + 5polic na šanony,

5
1

kancelářské

skříňky - plná dviřka - šatní, lamino

lamino

55200,00

2

15300,00

1 650,00

25

4125000

2,1xO,8 v=0,75m

2800,00

1

2800,00

94000

35
1

3290000
1900,00

1900,00

7

5180,00

135000

10

13500,00

průměr 0,6 v=0,45m

2000,00

4

1 ,2xO,6 v=0,45m

1 50000

1

800000
1500,00

1,8xO,30 v=0,25m
0,80x0,42 v=2,20m
0,60x0,42

v=2,20m

7500,00

1

1440,00

4

7500,00
5760,00

4000,00

19

76000,00

3400,00

6

20400,00

kancelářské

skříňky - plná dvířka - šatní, lamíno

0,80x0,42

v=2,20m

3500,00

3

10500,00

kancelářskě

skříňky - nika - 5polic na šanony,

0,80x0,42

v=2,20m

skříňky - nika - 5polic na mapy a šanony,

0,80xO,84

v=2,20m

9
1

32400,00

kancelářské

3600,00
5300,00

kancelářské

skříňky - spodní 1/2 plná dvířka + 2 police na šanony,

0,80x0,42

v=2,20m

3600,00

13

46800,00

lamino
lamino
vrchní

1/2 nika - 2 police, lamíno
skřiňky

2

4

skříňky - nika - 2políce na mapy a šanony, lamino
skříňky - plná dvířka + 1políce na šanony, lamino

1

1

- níka - 2políce

na šanony,

lamino

vestavěná skříň - spodní 1/2 levá strana šatní, pravá 4políce,
police + zamykatelná dvířka, lamino
výklenek

1

21a

8

2

kancelářské
kancelářské

21

42000,00

6900,00

21660,00

4

kancelářské

20

6

7650,00

- čalouněná

na stůl - lamíno

4
2

19

740,00

15

21b

dvoumístná

1140,00
7000,00

0,7xO,5 v=0,75m

1 ,2xO, 75 v=0,83m

16

19

druhý

1,6xO,8m

čalouněně

nadstavba

19b

jeden stůl 1, 7xO,8

křeslo čalouněné

sedačka

13

1ks

stohovatelná

1

18

1 ,8xO,8 v=0,75m

stůl - lamino

3

17a

druhý

1,3xO,8m

3zásuvky

1

5
1

jeden stůl 1,8xO,8

3zásuvky

kontejner

14

16a
17

1ks

- spodní část vestavěná

políce a dvířka,

6 políc do výklenku,

1

skříň - již zabudovaný

vrchní část 3políce,

vrchní 1/2 3

trezor, dodělat

2

lamino

lamino
0,40x1 ,60

5300,00

0,80x0,42

v=1 ,20m

1980,00

4

7920,00

0,80xO,84
0,80x0,42

v-1 ,20m
v-0,80m

2900,00

2

5800,00

1 700,00

6

10200,00

8900,00

2

17800,00

1 ,30xO,40 v=235m

7900,00

1

7900,00

1 ,30xO,40 v-240m
0,40x1,60m

4200,00

1

4200,00

1

1200,00

1, 15xO,60 v=3,50m

22

1

přídavná

deska stolu zaoblená

23

1

nástěnná

políce 2 nad sebou 0,25x1 ,80

0,25x1,80m

800,00

1

24

1

0,15x1,00m

400,00

1

2,00xO,30

v-2,5m

5600,00

7

3920000

1 ,00xO,30 v=2,5m

3100,00

4

1240000

25

7

nástěnná police 2 nad sebou O,15x1 ,00
pozinkovaný reqál na šanony

26

4

pozinkovaný

27

1

28

24

29

12

dvouplotýnkový

sklokeramícký

sporák včetně montáže

žaluzie

30
31
32

reqál na šanony

1

linky

3500,00

800,00
400,00

1

3500,00

š=403, v-1204mm

600,00

24

14400,00

žaluzie

š=967, v=454mm

650,00

12

7800,00

18

žaluzie

š=413, v=1204mm

600,00

18

1080000

9

žaluzie

š=987, v=454mm

650,00

9

5850,00

3

žaluzie

650,00

4

260000

š-207,
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Pokud budou skříně umístěny u zdi, na které bude parapetní lišta, jejich horní deska bude o cca 70mm hlubší,
aby vmiklý prázdný prostor překryla. To se týká cca l2ks skříní.
Jelikož šířka vestavěných skříní je větší budou police v nich tlustší nebo estetickým způsobem vyztuženy, tak
aby zvládli bez prověšení plné zatížení šanony.

Veškeré typové a barevné provedení a umístění nábytku i ostatního vybavení bude konzultováno s pracovníkem
HIM LS Litoměřice Ing. Ondřejem Katkou, tel. 724 525 013.
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LESYČ~
lJ25Y CL$KE RfP\JBUKY,

SJ'" USNI SPRAVA LHOMíiR!G;

llný Újezd 2íl. 4113fVelernfn,

Zápis

Z

tel. ->420416 591 ~Sl, fax ->420416<;97

160.ls236@lesya.cz. wW'N.lesya.a

prohlídky konané 30. 7.2012, upřesnění zadání
I

Vybavení administrativní

qudovyLS

Litoměřice kancelářským

nábytkem

Místo realizace zakázky:
Masarykova 31;Litoměřice. Ústecký kraj

•

Zápis z prohlídky konané 30. 7.~O 12 v koriečrié podobě budeodeshinemailem

nejpozději do 3 L 7.

2012
•

TerminyvízsmlOuvao dílÓ.přípómínárnepřeďevším předánínejpozdčjido 15; 10.2012,2 duvodu
následtléhó stěhování sídla Lesrlí správy LitornHÍCez VeIemínana místo plnění Masarykova 31.

•

Zhotovíte1 je povinen trvale spolupracovat po celou dobu realizace díla s hlavním dodavatelem
celéstaYby, stavebnífitmou TEVIS, spol. s r.o,.

•

Zařízení staveniště bude zhotoV-HelemprOvedeno po dohodě s investorem v místě stavby na
pozemcích objedhatele.

•

Při zpracování cenové nabípky dl~ výkazuv)'Illěr jenuino použít i dostupnou dokufnentati áZápis
zptóhlldky konané 30,7.2012. VevýkazuvÝhlčrbudouoceněny
všechny položky.

LESYČ~
LESY éESKE REPUI:lUK 'f, 5.P" těSNI SPRÁV,A WOMEŘln
Bili Újezd 20,41131

•

Provedené

Velemfn. tel, +420 416 597 ~57, fax +410 416597160, ls136@lesycr.cz, www,lesycr.<.7

práce budou hrazeny qa základě faktur ve výši hodnoty skutečně provedených

prací.

i

I

•

Zhotovíte I je povinen řídit se plfi nakládání s odpady zákonem
změně některých dalšich zákon~, ve znění pozdějších předpisů,
zákon provádějf.Zhotovitel

je ppvodcem

odpadu vzniklého

185i2001
a právními

Č.

v souvislosti

smlouvy a plně odpovídá za jchq řádné využití či likvidací, Zhotovítel

Sb., o odpadech a o
předpisy, k"teré tento

s rea!izacfpředmětu

této

nese rovněž veškeré náklady

s tím spojené. Tyto náklady jsou !zahrnuty v ceně za dílo.
•

Přístupové komunikace,
původního

•

které bu~ou používány

zhotovitelem,

bud~)lJ opraveny,

stavu. Zhotovite] zajistí provedení fotodokumentace

dány po ukončeni do

v digitálni podobě.

Dojdecli při provádění. prací k n~ezu kulturně cenných předmětfl, detailů stavby, nebo chráněných
částí přírody

anebo k archeologickým
I

nálezům, je zhotovíte!

objednaleli a zároveií. učinit oparení
okamžitě přerušit.
.

nezbytná

Všechny

budou po dokončení

objekty

zafízení

uvedeny do původního

stavenIště

povinen

neprodleně

k tomu, aby nález nebyl poškozen

stavby likvidovány

oznámit

nález

a zničen, a práce

a skládky materiálu

stavu.

Ve výkazu vÝmčr budou oceněnY, všechny položky, byť by měli chybné či chybějící pořadové čísh
Budou oceněny též položky, u kterých je O měrných jednotek - v tomto případě se nezapočítají

do

celkové ceny.
Uchazeč má povinnost
účtovat,

vyplní

ocenit vŠéchny položky Výkazu výměr. U položky, kterou uchazeč nebude

v předkládaném,

výkazu

v)'Il1ěr hodnotl,l ;,0,00"'. Nesplnění

zadavatele je diJvodem k vyřazeni nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávaciho

tohoto

požadavku

řízeni.

Pokud objevíte, že ve výkazu v)j'měr (pokud není blíže specifikováno
chybí některá položka, tak tuto:položku
přt5lušného výkazu

v tomto Zápisu z prohlídky)
zahrnete do os(atních položek, nebo ji na:plSete na konec

výměr a zahrnete do celkové ceny. Protože budeme vyžadovat plnění veškerých

prací vyplíva:jícíéh ze zad,ávací dqkumentaceza

cenu uvedenou ve Vašem návrhu Smlouvy o dllo.

•

CENA bude členěna dle předepsané
dle výkazu v)wěr.

v návrhu smlouvy a bude odpovídat

•

Pokud budou skříně umístěny u zdi, na které bude parapetní lišta, jejich horní deska bude o cca
70mm hlubší, aby vzniklý prázdný prostor překryla. To se týká cca 12ks skříni

specitikace

ceně stanovené

LESYČ~
LESYCfSKf IUPUiWKY. :;.1'" USNí SPRÁ~Á mOMfR!O
Bný Újez<l20,41131 Velemfn, tel. +420416597157, fax t4;lO 416597160, 15236(o!esycr.cz,

Jelikož šířka vestavěných

skfíní je větší, budou police v nich tlustší nebo estetickým

vvztuženy~ tak aby zvládli bez prbvěšeníplné

-

••

I

Nosnost židli bude minimálně

způsobem

zatížení šanony.

-

12~kg.

Veškeré typové a barevné proved~ní a umístění nábytku j ostatního
s pracovníkem

WWW.lesyCl.Cl

HIM LS Litoměřife

Orientační plánky - Návrh interíéru-

vybavení bude konzultováno

Ing. Ondřejem Kafkou, tel. 724 525 013.
Přízemí a 1. Patro jsou pouze llastíněním. Přesně umístění

nábytku bude řešeno pří předání Inísta plnění a v průběhu dodávky.
•

Barva nábytku bude ořech hon ?614 podlevzorkovníku
Kronospanu. popř. může. být dohodnuta
jiná barva, pokud zástupce investbra (pracovník BIM LS Litoměřice) bude souhlasit.

Le~)'é.~ké ff),tuhlii(y,: s.p_
it

;;é~" r~",.w"i1l I tG6, 50! 68 iiladeť: ~

tč: 4219645t. mé: C2"I21%4Sl
é esni sprl1\{~UtwJěřlee
{Hit Il)eltl 20, 4 i i :n veremm

Ing. Petr Tendler
Lesní správce LČR.

s:p., 1.8

Litoměřice

d:/
//

Přílohy: Účasrníci pochůzky konané 30.7.2012
Orientačniplánky

r> i I,} ',/
lesy Čélk!rtPUblikyll~kJ~m

- Návrh interiéru-

Přízemí a 1. patro

.,/
pfell1'{Slova 1106. HIOOOCKrábvé. ps( 501 GS

Účastníci prohlídky konané 3Q. 7.2012

I

hlg! Ondřej Katka

Lesy České republiky,s.p.,

I

Referent BIM
Lesní správy Litoměřice,
Bílý Újezd 20,411

31 Velemfn

IČ: 42196451
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