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Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oranžové hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích“

Zadavatel:

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Kopřivnice,
Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077

Zastoupené ve věcech smluvních : Ing. Josefem Jalůvkou
starostou města Kopřivnice
Zastoupené ve věcech technických : Ing. Bohuslavem Hruškovským
vedoucím oddělení investic, odboru rozvoje
města
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1.

PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

1.1 Předmětem veřejné zakázky je
• projektová dokumentace pro realizaci dětského hřiště dle návrhu řešení dětského hřiště
• realizace (dodávka) dětského hřiště dle zpracovaného návrhu a projektové dokumentace
• případná inženýrská činnost spojená s výstavbou a projektovou činností kromě zabezpečení
územního souhlasu na předmět díla
• zpracování návrhu provozního řádu dětského hřiště včetně podmínek pro jeho provozování a
údržbu
1.2 Bližší specifikace požadavků zadavatele na obsah a rozsah nabídky
Nabídka bude předložena prostřednictvím
1) zpracovaného návrhu dětského hřiště a jeho veřejné prezentace,
2) položkového rozpočtu
3) smlouvy o dílo na předmět plnění dle bodu 1.1. těchto zadávacích podmínek
4) čestného prohlášení dle přílohy č. 1
Návrh dětského hřiště bude zpracován minimálně v rozsahu:
• grafické zpracování řešení budoucího dětského hřiště v měřítku M 1:100, respektující
maximální velikost pozemku, který je k dispozici (viz přílohy č.2, 3 a 4)
• součástí návrhu bude půdorysné zakótování použitých prvků a dopadových ploch,
• součástí návrhu bude perspektivní vyobrazení areálu nebo jeho zákres do fotografie,
• popis použitých herních prvků a mobiliáře,
• návrh a specifikace dopadových ploch,
• návrh a specifikace terénních úprav, příprava území
• technická zpráva, včetně požadavků na běžnou údržbu jako celku a v členění na jednotlivé
navrhované konstrukce,
• zpracování návrhu do prezentace pro veřejnost
• prezentace návrhu veřejnosti na veřejném jednání dne 20.6.2011 od 16.00 hodin v rozsahu
max. 15 minut (možno použít počítač a datový projektor, prezentační panely apod.)
v Kulturním domě Vlčovice
Položkový rozpočet bude zpracován v členění na jednotlivé prvky a dále v členění min.
dodávka zařízení, bezpečnostní dopadové plochy, montáž a stavební práce, příprava území.
Podepsaná smlouva o dílo na plnění dle bodu 1.1.těchto zadávacích podmínek bude obsahovat:
• bližší specifikaci prvků dětského hřiště, bezpečnostních dopadových ploch a přípravu území
• maximální cenu díla ve výši 800 tis. Kč vč. DPH
• termín dokončení a předání díla 9.9.2011
• záruku na všechny herní prvky v délce min. 48 měsíců, příp. specifikaci záručních podmínek
na jednotlivé díly, podmínky záručního a pozáručního servisu
• obchodní podmínky dle těchto zadávacích podmínek
• souhlas se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města
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1.3 Požadavky na věcný obsah hřiště a provedení stavebních prací a dodávek:
• Návrh bude tvořit komplex jeden ucelený celku s většinovým využitím dětmi ve věkové
kategorii do 7 let
• Atrakce a mobiliář věkové kategorie do 6-7 let budou umístěny v jihozápadní části
sportovního areálu ve Vlčovicích, v sousedství stávajícího oploceného fotbalového areálu,
přístup na tento dětský koutek bude volně z přilehlé pěší vnitroareálové komunikace
• Součástí zakázky jsou bezpečnostní dopadové plochy které vyžadují žadatelem navržené
atrakce a budou navrženy z propíraného štěrku frakce 2 - 8 mm (kačírek) v požadované
mocnosti 300 mm, plochy budou sjednoceny do ucelených bloků a budou od podkladu
v základové spáře odděleny separační geotextilií a od zatravněných ploch budou odděleny
betonovou obrubou (zahradní obrubník 1.000 x 250 x 60 mm, zabetonovaný) ve výši
upraveného terénu
• Zadavatel předpokládá závaznou typologii herních prvků, kterou uchazeč o zakázku upřesní
podle svého výrobního programu. Prvky jsou navrženy v pořadí dle priorit. Pokud uváděný
výčet herních prvků (včetně příslušných dopadových ploch a úpravy terénu) přesáhne
limitovanou cenovou úroveň 800 tis. Kč (vč.DPH), uchazeč o zakázku redukuje návrh
v pořadí od posledního uváděného prvku. Zároveň uchazeč o zakázku po má možnost
doplnit rozsah hřiště o další prvky takovým způsobem, aby nepřekročil limitní hranici 800
tis. Kč a to včetně montáže, dopadových ploch a DPH. Zadavatel nepožaduje v souladu
s požadavky veřejnosti v případě doplnění dětského hřiště za strany uchazeče o zakázku
dalšími prvky „pískoviště“ v jakékoliv podobě.
o Závazná typologie prvků pro dětské hřiště ve Vlčovicích:
 Čtyřramenný ocelový - kovový kolotoč s bezpečnostní deskou pro
věkovou kategorii do 6-7 let (jako dopad. plocha předpoklad – tráva) – 1 ks
 Herní souprava – dětský hrad se skluzavkou, věží, lezeckou stěnou, lanovým
můstkem (rozsah prvků bude dle uchazeče navrženého výrobního typu) ve
věkové kategorii do 6-7 let (jako dopad. plocha předpoklad – kačírek) – 1 ks
 Kovová jednoduchá vahadlová houpačka pro 2 děti (jako dopad. plocha
předpoklad – tráva) pro věkovou kategorii do 6 – 7 let – 1ks
 Houpačka s ocelovou - kovovou konstrukcí (ocelovýma nohama) a pleteným
sedákovým košem – čapím hnízdem (jako dopad. plocha předpoklad –
kačírek) pro věkovou kategorii do 6-7 let – 1 ks
 Houpadlo na pružině – 2 ks pro věkovou kategorii do 6-7 let
 Lavička - 2 ks
 Lezecká stěna, nebo zručnostní souprava, multifunkční průlezka, tělocvičný
mnohoúhelník (vybavení např. se šplhací tyčí, žebříka, hrazdami, lezeckou
stěnou, sítí lanovou,… vybavení dle typu navrženého uchazečem) – 1 ks
• Zadavatel upřednostňuje u zařízení ocelovou - kovovou nosnou konstrukci a kovové
výplňové prvky před plastovými, překližkovými a dřevěnými prvky a výplněmi. Striktní
materiálové řešení výplňových konstrukcí není zadavatelem stanoveno.
• Součástí dodávky není oplocení areálu dětského hřiště
• Návrh musí respektovat stávající vzrostlou zeleň. V rámci úpravy pozemku a ani návrhu na
jeho využití nebude zasahováno do stávající vzrostlé zeleně
• Přístup k dětskému hřišti s věkovou kategorií do 6-7 let bude po stávající účelovém
šotolinovém vnitroareálovém chodníku šířky cca 1,5 m
• Součástí dodávek bude příprava území v podobě sejmutí ornice v rozsahu navržených
dopadových ploch do hloubky 30 cm a její přemístění uvnitř sportovního areálu do
vzdálenosti 130 m dle pokynu zadavatele.
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•
•
•
•

Součástí zakázky je odstranění (demontáž a skládkové) 4 ks stávajících nevyhovujících
konstrukcí dětského koutku (1x ukotvená jednoduchá kyvadlová houpačka, 2 x neukotvená
vahadlová houpačka, 1 x ocelová žebříková průlezka typu H)
Zadavatel požaduje uvést u každého z prvků záruční lhůty na použité díly a materiály.
Zadavatel požaduje při předání díla doložení bezpečnostních atestů k jednotlivým
navrženým atrakcím v areálu
Návrh realizace bude v souladu s platnými zákony a ČSN a to zejména:
o ČSN EN 1176 (norma, která stanovuje všeobecné požadavky na dětská hřiště,
požadavky pro jejich zřizování, kontrolu, údržbu, provoz a požadavky na jednotlivé
prvky jejich vybavení) vč. dodatků
o ČSN EN 1177 (norma, která stanovuje požadavky na povrchy dětských hřišť) vč.
dodatků

1.4 Inženýrská činnost:
Zajištění vydání územního souhlasu není předmětem dodávky, na základě vítězné dokumentace
zajistí zadavatel
1.5 Maximální hodnota předmětu veřejné zakázky:
• 800 000,- Kč vč. DPH
1.6 Místo plnění – umístění stavby :
• Sportovní areál ve Vlčovicích, část pozemků p.č.603/1, 603/9 v k.ú. Vlčovice
• dle přiložené situace - rozsah cca 191 m2 , velikost pozemku k dispozici 8,14 x 23,45 m
1.7 Prohlídka staveniště – umístění stavby :
• zadavatel umožňuje zájemcům prohlídku staveniště dne 9.6.2011, ve sportovním areálu
Vlčovice od 9.00 hodin s bližší specifikací lokality. Sraz ve sportovním areálu Vlčovice.
1.8. Termín zhotovení a předání hřiště
• do 9.9.2011

2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČE
Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace:
2.1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona 137/2006 Sb. v platném znění):
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením (viz příloha
č. 1 těchto zadávacích podmínek)
2.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč, se kterým bude na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva o dílo předloží
před jejím podpisem:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky (živnostenský list na předmět, který opravňuje dodavatele předmět
veřejné zakázky realizovat).
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Dodavatel předloží tyto doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.

3. PODÁNÍ NABÍDKY
3.1. Lhůtou pro podání nabídek je čtvrtek 16.6.2011 do 10.00 hodin. Nabídky, které budou
doručeny po skončení této lhůty nebudou zadavatelem otevírány.
3.2 Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena v písemné podobě v českém jazyce.
Nezbytnou součástí akceptace nabídky je příprava 15 minutové prezentace návrhu řešení dětského
hřiště uchazečem na veřejném jednání dne 20.6.2011 v Kulturním domě Vlčovice.
3.3. Místo a způsob podání nabídky
Nabídky mohou být podány osobně nebo poštou na adresu :
Město Kopřivnice, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Osobně mohou být nabídky doručeny v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a
ve čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hod.
3.4. Označení nabídky
Nabídky budou podány v uzavřené obálce s označením:
Veřejná zakázka „Oranžové hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích“ - neotevírat

4. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
Hodnocení bude probíhat na základě kritéria estetický vzhled, technické řešení, provozní
náročnost a funkčnost navrženého řešení.
Kritérium bude hodnoceno zadavatelem ve spolupráci s veřejností na veřejném projednání dne
20.6.2011 ve Vlčovicích. Vyššího hodnocení dosáhne návrh s vyšší užitnou hodnotou, vyšší
atraktivností navržených prvků a estetickou úrovní. Zároveň bude zohledněna technická úroveň
navrhovaného řešení s ohledem na životnost použitých materiálů. Veřejnost bude hodnotit toto
kritérium na základě hlasování po veřejné prezentaci všech došlých návrhů. Stanovisko veřejnosti
bude doporučující pro hodnotící komisi.
O výběru nejvýhodnější nabídky nebo o odmítnutí všech nabídek a zrušení zadávacího řízení bude
rozhodovat rada města na základě doporučení hodnotící komise a výsledků procesu hodnocení
nabídek.

5. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

•
•
•
•
•

odmítnout všechny předložené návrhy
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu
nevracet podané návrhy
změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky řízení před koncem lhůty pro převzetí návrhů
jednat o konečném znění smlouvy o dílo mimo ceny, termínu a záručních podmínek
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6. OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí obchodním
zákoníkem, a to podle ust. § 262 odst. 1 a ust. § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody podnikatelskou činností. V případě, že o to objednatel požádá,
předloží mu zhotovitel kopii pojistné smlouvy, a to do 5 dnů ode dne doručení žádosti.
II. Vlastnictví k dílu
Vlastníkem zhotovovaného díla je zadavatel.
III. Termín plnění
1. Dílo bude dokončeno do 9.9.2011.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli
bez vad a nedodělků.
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
IV. Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve smlouvě.
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
Cena díla je 800 tis. Kč vč.DPH.
3. V ceně jsou mj. zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž
zařízení staveniště. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení díla.
5. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena
neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
V. Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky po dodání a převzetí díla bez vad a
nedodělků.
2. Objednatel uhradí fakturu do 15 dnů ode dne doručení. Smluvní strany se mohou dohodnout i na
jiné lhůtě splatnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu
provedených prací a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele
provedení kontroly umožnit.
4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím
pošty.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny
objednatele.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura
nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
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8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
VI. Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní
úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a
podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla
VII. Předání díla
1. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu
pro zajištění veřejného provozu.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
zhotovitele.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Protokol sepíše
zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
h) seznam převzaté dokumentace,
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení staveniště
k) datum ukončení záruky na dílo
Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a
předpisů, případně provedených zkouškách, atestech, doklad o likvidaci odpadu.
4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
VIII. Záruční
a reklamační podmínky a vady díla
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením
předpisů o provozu a údržbě.
5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo porušení jeho povinností.
6. Zhotovitel poskytuje na dodávky záruku v délce 48 měsíců a na provedené práce stavební práce
60 měsíců.
7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a po
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.
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8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla,
objednatel povinen bezodkladně oznámí zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla (jeho provozu) do 3 dnů ode dne
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna
nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode
dne uplatnění vady. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
12. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně
potvrzena písemnou formou.
13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým
k závadě došlo a jak se projevuje.
14. Telefonní čísla nebo email pro uplatnění vady jsou: tel.: __________, fax:
_________________, mobil: _____________, e.mail: _________ (údaje doplní uchazeč).
V případě změny výše uvedených čísel a spojení je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli
písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5 000 Kč za každý
den prodlení
15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.
16. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného
zástupce provozovatele díla.
17. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ust. tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vady neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne doručení prokázání
o tom, že za vadu neodpovídá.
18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel záruku v délce 48 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty
na celé dílo.
19. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné
výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
IX. Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez
ohledu na zavinění.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace,
invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a
ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
5. Škodu pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu
s těmito obchodními podmínkami.
X. Smluvní pokuty
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1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,-- Kč za každý i
započatý den prodlení z předání díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 4.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu s těmito obchodními podmínkami.
X. Výpovědní podmínky
1. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 15-denní výpovědní lhůtou v
případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní
lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to
do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.
5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.
XI. Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či
jinak znemožní.
3. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky,
přičemž tato změna musí být písemně oznámena zhotoviteli nejméně 10 dnů před její změnou.

Přílohy:
01 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
02 - Situace hřiště v katastru_500
03 - Situace hřiště v orthofotomapě
04 - Orientační návrh herních prvků
05 - Vlcovice_foto+vykresy ( s ohledem na velikost souborů nachází se příslušný podklad
k vyzvednutí
na
http://www.uschovna.cz/zasilka/EBZ5DMTZLL9E9F3R-4DD,
Kód
zásilky:
EBZ5DMTZLL9E9F3R-4DD)
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Odkaz na zásilku:
http://www.uschovna.cz/zasilka/EBZ5DMTZLL9E9F3R-4DD
Kód zásilky: EBZ5DMTZLL9E9F3R-4DD
Velikost zásilky: 53.4 MB
Uloženo do: 16.06.2011
Soubory v zásilce:
Vlcovice_foto+vykresy.rar (53.4 MB)
Vzkaz od odesílatele:
Podklady ve fofmátu *.dwg a možnost referenčních výkresů (katastr, orthofoto, zabaged) pro dětské
hřiště ve Vlčovicích + foto dané lokality.
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