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SMLOUVA o DÍLO

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

_l.

SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

Městská část Praha—Libuš

IČ / DIČ: 00231142 /CZ 00231142

Se Sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

Zastoupené: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako objednatel

a

2. Zhotovitel: ,

BENJAMIN s.r.o.

IČ: 25523414

Se Sídlem: Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice

Zastoupená: lng. Liborem Jordánem

Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Brno oddíl C, vložka 2984

Bankovní spojení: Ceskoslovenska obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271368376 / 0300

Telefon/fax: 572 554 646

E—mail: benjamin@benjamin.cz

na strané druhé — dále též jako zhotovitel

||.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku (dodávka vč. dopravy a montáže)

pro novou třídu MŠ Mezi Domy na odloučené pracoviště na adrese Klub Junior,

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Pisnice dle cenové nabídky ze dne 17. 7. 2018.

a) Místo plnění: Objekt Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 — Písnice, k.ú.

Písnice.

b) Rozsah díla: dle nabídky ze dne 17. 7. 2018, která je nedílnou součástí této

smlouvy

|||.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKÚ SMLOUVY

a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného

v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 17. 7. 2018, která

je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít

a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.
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b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit

pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedeni podle

nabidky ze dne 17. 7. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené

dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

c) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje

se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

IV.,

TERMINY

a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje

převzít staveniště od objednatele po vzájemné dohodě formou protokolárního

předání.

b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně

dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do níže uvedeného termínu:

- Termín bude upřesněn dle postupu stavebních prací, na které dodávka

dle této smlouvy následuje.

- Lhůta pro dodání: do 14 dnů od upřesnění termínu dodání.

- Doba dodání: dodání a montáž bude provedena během 2 dnů.

- Nejzazší termín pro dodání: bude upřesněn.

v.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele,

na základě výzvy nejpozději do termínu dle článku IV., odst. 2 této smlouvy. Den

převzetí bude dohodnut zápisem do montážního deníku nebo skrze datovou

schránku. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis — předávací

protokol.

VI. ,

CENA DlLA

Cena díla uvedeného včl. || této smlouvy byla stanovena na základě nabídky

zhotovitele ze dne 17. 7. 2018 a činí 298. 277,15,- Kč bez DPH,

slovy: „dvěstědevadesátosmtisícdvěstěsedmdesátsedmkorunpatnácthaléřů“

bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

 

Cena díla 298. 277,15 Kč 298277,15

DPH 21%; 62.63820 Kč

Celkem 360. 915,35 Kč Vč. DPH

Cena díla celkem po zaokrouhlení je 360. 915,- Kč vč. DPH.

vu.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:
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a) Objednatel bude hradit fakturaci do výše 80% po dokončení díla ze skutečně

provedené a odsouhlasené práce z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl.VI.

této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele.

b) Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad —

tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu

ve výši 20 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude

do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se

považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu

zhotovitele.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky,

týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající

se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko

zhotovitele.

d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy,

má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle

projektové dokumentace a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn

objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit zakonzervování dosud

zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění náhradního

zhotovitele.

e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu

objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech,

které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel

neuhradí.

f) Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy

objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo,

který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.

9) V případě vzniknuvší zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, zhotovitel

přebírá nebezpečí změny okolností a tuto mimořádně nepředvídatelnou okolnost

zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní či překoná.

h) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-Ii zhotovitel věc k provedení díla, je kupní

cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.

i) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli

řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

j) Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou

ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity

pouze materiály a výroky schválené příslušnými úřady pro CR.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel

vplném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného

předání díla objednateli.



' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

. Libušská 35/200, 142 00 Praha 4, IČ: 00231142 ' islo smlouvy: 2018073164

b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou

pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli

nese zhotovitel v plném rozsahu.

  

c) Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele,

oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které

by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKÚ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy

v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatné poruší smluvní povinnosti

a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí

upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může Odstoupit Od této smlouvy o dílo

v případě, že Objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy,

je-li prodlení delší než 5 dnů.

0) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé

straně.

x.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců

na práce a 24 měsíců na materiály. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla

bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.

b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:

i. 2-ti dní od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující

zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,

ii. do 5 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní

(neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).

c) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s Odstraněním vad

anedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla,

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH

za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den prodlení až do dne,

kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín

k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí

díla.

d) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy

zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí

zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy

jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY - ÚROK z PRODLENÍ

e) Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě prodlení zhotovitele spředáním

dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného včl. ||. této smlouvy, zaplatí

4
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zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně

DPH za každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání

a převzetí zhotoveného díla.

f) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením

faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplati objednatel zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení

dlužné částky.

9) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje

nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla,

za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

xn.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

a) Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou

péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.

b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním

subdodavatelům, pokud se tak stane, vtom případě odpovídá zhotovitel tak, jako

by předmět smlouvy realizoval sám.

c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou,

vandalismem, apod.

d) Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel

do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty,

certifikáty.

e) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek

a čistotu, vprůběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom

vzniklé. Dojde-li ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch

v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady

odstranit.

f) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím

osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.

9) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele

jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

h) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez

smluvního podkladu abez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny

škody, které by tímto jednáním vznikly.

i) Provede práce s maximální opatrností s ohledem na vedení inženýrských sítí.

- Kontaktní osoba za obiednate/e:

81- LÍth Luongová, telefon:+—

lng. Sárka Fruncová Vlčková, telefon:+—

Kontaktní osoba za provozovatele MŠ:
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ředitelka MŠ — Mgr. Ivana Gerlašinská, tel:+—

- Kontaktm’ osoba za zhotovite/e:

aaa- aaaaa aaa Miaaaa fa:__
Objednatel:

a) Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních

afaktických záVad, formou oboustranně podepsaného zápisu vtermínu, který

je uveden v čl. IV této smlouvy.

b) Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

a) Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději

2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená Skutečnost nastane. Neprovede-li

objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-Ii o jejím výsledku zápis nejpozději

do 1pracovního dnu po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce

fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění

díla. Vpřípadě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole

nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést

náklady s tím spojené.

b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla

předepsané dokumenty, zejména:

- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních

předpisů, doklady o jakosti akomplexnosti dodávek pro dílo včetně

zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,

- montážní deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede

ode dne převzetí staveniště

c) Se zavazuje připravit Společně sobjednatelem protokol o předání a převzetí

zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich

odstranění.

d) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla,

vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy

v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. 0 předání a převzetí

staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den

vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků,

případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad

a nedodělků.

Objednatel:

a) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. a V. této

smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou

důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
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b) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí

zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

c) Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání

a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí

případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) POJIŠTĚNÍ

Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj

náklad pojistí.

, „ - )'(lll. .

ZAVERECNA USTANOVENI

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.

b) Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplňovat pouze na základě písemných

a očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky.

c) Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel

a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

e) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle

přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

t) Přílohou k této smlouvě ie:

- nabidka zhotovitele ze dne 17. 7. 2018.

9) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou

ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

h) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 214/2018

ze dne ze dne 30. 7. 2018.

i) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí

Městská část Praha-Libuš.

V Praze dne t .................................
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Nabídka

 

Zákazník: Městská část Praha 4 - Libuš

Libušská 35/200

14200

Kontaktní osoba: luongova©praha-Iibus.cz

Tel: +420 775 164 448

Praha 4 - Libuš

 
 

 

Odborný poradce: Vladimír Minařík Tel: 720 291 101 E-mail: minarikaben amincz

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Číslo Číslo Název Ks J. cena J. cena C. cena

řádku položky bez DPH s DPH s DPH

Část nabídky: 1.chodba

1 403320 Botník sektorový Klasik 15, přírod. 2 6,610.70 7,999.00 15,998.00

2 428205 Stříbrný dvouháček 21 31.40 38.00 798.00

3 49001003 Lavička přír. bez roštu 4 1,639.80 1,984.20 7,937.00

4 ASA140149 ASA1 lišta na pláštěnky 1500x140 mm přírodní lamino, 1 239.70 290.00 290.00

haCkv 7 cm od sebe (celkem 21)

Celkem: 1.chodba 25,023.00

Část nabídky: 2.šatna

5 428205 Stříbrný dvouháček 28 31.40 38.00 1,064.00

6 479022 šatna Hanka, 4 box, spodní 7 2,066.10 2,500.00 17,500.00

7 ASA140152 ASA2/479020 Šatna Hanka 4 box, horní díl barva 7 3,553.70 4,300.00 30,100.00

dvířek" zleva žluta Cervena modrá zelená

Celkem: 2.šatna 48,664.00

Část nabídky: 3.koupelna

8 428205 Stříbrný dvouháček 28 31.40 38.00 1,064.00

9 481080 věšák 105ektor, závěsný 2 1,537.20 1,860.00 3,720.00

10 AAA Atyp 1 760.30 920.00 920.00

481 080 věšák 3 sektor, závěsný, š. 373, v. 600 hl.

120 mm

11 AAA Atyp 1 1,028.90 1,245.00 1,245.00

481 080 věšák 5 sektor, závěsný, š. 580, v. 600 hl. 120

Celkem: 3.koupelna 6,949.00

Část nabídky: 3.ložnice

12 4063103 Matrace červená se vzorem, zip 14 983.50 1,190.00 16,660.00

13 406310.M Matrace modrá se vzorem, zip 14 983.50 1,190.00 16,660.00
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Část nabídky: 3.Iožnice

14 684100 Lavička pro kontejnery G, F přír. 3 1,190.10 1,440.00 4,320.00

15 Top059.M Židle jednací - basic modrá 1 636.40 770.00 770.00

16 ASA140155 ASA7 skříň na matrace 10 otevřená přírodní 2 4,972.00 6,016.10 12,032.00

1350x640/1500 mm

17 ASA140156 ASA8 sektorový nástavec na lůžkoviny 10 s dvířky, 2 7933,90 960000 1920000

přírodní záda akulit 1350x640/600 mm

18 ASA140157 ASA9/613200 skříň 2dveřová přírodní 3 police, záda 2 4,710.70 5,700.00 11,400.00

akulit

Celkem: 3.Iožnice 81,042.00

Část nabídky: 4. třída - stoly židle dětské

19 401058 Stůl obdelníkový 120x80/58 přírodní 1 2,066.10 2,500.00 2,500.00

20 407052 Stůl šestiúhelník průměr 117/52 přírodní 2 2,644.60 3,200.00 6,400.00

21 407058 Stůl šestiúhelník průměr 117/58 přírodní 2 2,644.60 3,200.00 6,400.00

22 440030,Y2 JUNIOR v.30 op žlutá 12 760.30 920.00 11,040.00

23 440034. L2 JUNIOR v.34 op Iimetka 18 793.40 960.00 17,280.00

24 900025 Plastový návlek na stolovou nohu 28 66.10 8000 2240.00

Celkem: 4. třída - stoly židle dětské 45,860.00

Část nabídky: 4.třída - sestava kuchňka

25 523019 Sušák na Výkresy mobilní. 25 polic 1 2,479.30 3,000.00 3,000.00

26 644200 Skříňka pro zásuvky N a M přírodní 2 2,033.10 2,460.00 4,920.00

27 40264711 Vozík na pitný režim, deska limetka 1 1 ,735.50 2.100.00 2.100.00

Celkem: 4.třída - sestava kuchňka 10,020.00

Část nabídky: 4.třída - sestava u lednice

28 412181 Vozík na výtv. materiál 1 7,355.40 8,900.00 8,900.00

29 TOP055Y Plastzésuvka 31 ,2x7.5x37,7 cm žlutá 16 110.70 134.00 2,144.00

30 TOP0552 Plastzásuvka 31 ,2x7,5x37,7 cm zelená 15 110.70 134.00 214400

31 TOP045 skříňka na umělohmotné kastlíky hl 400 pro 32 dětí 1 2,999.20 3,629.00 3,629.00

32 64220001 Skř. dvoudveřová přírodní + zámek 1 3966.10 4799.00 4799.00

Celkem: 4.třída - sestava u lednice 21,616.00

Část nabídky: 4.třída - sestava u topení

33 641200L Sk jednodv 2 pol přírodní, dvířka levá 1 3,719.00 4,500.00 4,500.00

34 641200P Sk jednodv 2 pol přírodní, dvířka pravá 1 3,719.00 4,500.00 4,500.00

35 645200 Skříň dvoudveřová s polici nahoře přírodní 1 2.371 .90 2.87000 2,870.00

Celkem: 4.třída - sestava u topení 11,870.00

Část nabídky: 4.třída - stůl učitelský

36 436300 Učitelský stůl malý příro 1 4,810.70 5,821.00 5,821.00

zásuvky vpravo, horní zásuvka se zámkem
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Část nabídky: 4.třída - stůl učitelský

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

37 Top059.M Židle jednací — basic modrá 2 636.40 770.00 1 ,540.00

Celkem: 4.třída - stůl učitelský 7,361.00

Část nabídky: 5.herna - kuchyňka

38 455210 Kuchyňka Katka barevné provedení 1 6,677.70 8,080.00 8,080.00

záda limetka

39 482003 Tabule magnetická - korková 1 4372.50 5290.70 5291.00

Celkem: 5.herna - kuchyňka 13,371 .00

Část nabídky: 5.herna - obchod

40 3345010 Prodejna-regály přírodní buk s markízou-oranž. 1 4,624.00 5,595.00 5,595.00

Bez markI'zy !!

41 334502 Prodejní pult, přírodní 1 2314.00 2800.00 2800.00

Celkem: 5.herna - obchod 8,395.00

Část nabídky: 5.herna - sestava mezi dveře

42 0950b0 Věžový regál s dvířky 1 2,479.30 3,000.00 3,000.00

43 2054BQ Stříška věž. regálu limetka 1 545.50 660.00 660.00

44 641200P Sk jednodv 2 pol přírodní, dvířka pravá 1 3,719.00 4,500.00 4,500.00

45 644200 Skříňka pro zásuvky N a M přírodní 1 2,033.10 2,460.00 2,460.00

46 671200 Rohový díl čtvrtkruh přírodní 2 892.60 1,080.00 2,160.00

47 674200 Skříň jednodveřové přírodní 1 139670 1,690.00 1,690.00

Celkem: 5.herna - sestava mezi dveře 14,470.00

Část nabídky: 5.herna - sestava pod oknem

48 644200 Skříňka pro zásuvky N a M přírodní 1 2,033.10 2,460.00 2,460.00

49 649200 Skříňka se 2 policemi na zásuvky N a M přírodní 2 1,686.00 2,040.00 4,080.00

50 671200 Rohový díl čtVrtkruh přírodní 1 892.60 1080.00 1080.00

Celkem: 5.herna - sestava pod oknem 7,620.00

Část nabídky: 5.herna - sestava u topení

51 639200 Skříňka na knihy s policí na zásuvky N a M se soklem 1 2,644.60 3,200_00 320000

52 649200 Skříňka se 2 policemi na zásuvky N a M přírodní 1 1686.00 2040.00 2040.00

Celkem: 5.herna - sestava u topení 5,240.00

Část nabídky: 6.šatna učit.

53 6201980 Šatní skříň 2 box, dvířka přírodní buk 2 6,033.10 7,300.00 14,600.00

Zadat do výroby až po zaměření prostoru šaten

učitelek - bude dodáno později.

54 9806105 Policová skříň na šanony provedení buk 1 3,802.00 4,600.40 4,600.00

Zadat do výroby až po zaměření prostoru šaten

učitelek - bude dodáno později.

 

BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, tel/fax: 572 554 646

i CŽ,

Vystavil: Vladimír Minařík Datum: 7/17/2018 Nabídka číslo: 928180043

_i výpis z ORje veden u KS Brno, oddíl C vložka 2984, IČ: 25523414

Strana: 3 / 4

 

 

 

 

 



Část nabídky: 6.šatna učit.

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

55 9806208 Policové skříň na šanony s dvířky provedení buk 2 512400 620000 1240000

Zadat do výroby až po zaměření prostoru šaten

učitelek - bude dodáno později.

56 9806503 Skříň kancelářská dvoudveřová nízka', provedeni buk 2 2,934.00 3,550.10 7,100.00

Zadat do výroby až po zaměření prostoru šaten

učitelek - bude dodáno později.

57 9807103 Kancelářský stůl III, provedení buk 1 3,388.00 4,099.50 4,099.00

Zadat do výroby až po zaměření prostoru šaten

učitelek - bude dodáno později.

58 Top059.M Židle jednací - basic modrá 2 636.40 770.00 154000

Zadat do výroby až po zaměření prostoru šaten

nf‘itplpk - hum: rinrlánn pn7rlšji

Celkem: 6.šatna učit. 44,339.00

Část nabídky: x / DOPRAVA

L59 900002 Doprava/ balné 1 7500.00 9075.00 9075.00 !

Celkem: X / DOPRAVA 9,075.00

Celkem za nabidku Kč: 360,915.00 J

Sazba % Základ DPH Celkem

Základní sazba 21 298,277.15 62,638.20 360,915.35

298,277.15 62,638.20 360,915.35

Termín dodání do konce září 2018 !!!! Bude upřesněno odběratelem v 1/2 srpna dle stavebních prací.

Obchodní podmínkywwwbeníamincz
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Plná moc

Já, níže podepsaný

mg. MW Jam, nar-— bytem_
_jako jednatel firmy Benjamín s.r.o., se sídlem na adrese Hradišťská 766, 687 08

Buchlovice, Česká Republika, IČ 25523414

tímto

zmocňuga

paní Julii zajmou, nan-Merv_

ktomu, aby zastupovala‘spoleénost Benjamin s.r.o. ve všech věcech týkajících se firemních

obchodních případů a výběrových řízení na vybavení předškolních zařízení a to při jednání vůči

úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právnickým i fyzickým osobám,

zejména:

- činila mým jménem veškeré úkony, včetně úkonů písemných,

- podávala nabídky, návrhy a žádosti, podepisovala kupní smlouvy a objednávky

- přijímala veškeré doručované písemnosti,

- podávala řádně i mimořádné opravné prostředky při správních, soudních, či jiných řízeních &

vzdávala se jich,

— přijímala plnění nároků, jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhat,

— uznávala uplatněné nároky, případně se nároků vzdával a uzavíral smíry.

Tato plná moc není teritoriálně omezena.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Uh. Hradišti dne 14. 12. 2017

   

  

Zmocni

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec  


