
SMLOUVA o DÍLO

č. 2018/24/CZ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

FIRMA: AGROFIM CZECH s.r.o.

SE SÍDLEM: Průmyslová 2729, 440 01 Louny

ZASTOUPENÁ: Janem Wijgersem — jednatelem

ZAPSANÁ: V obchodnim rejstříku u Krajského soudu V Ústí nad Labem

V oddíle C, vložce 11379

IČO: , , 25010832 DIČ: CZ25010832

BANKOVNI SPOJENI: I_(B Zatec č.ú. 3139600207/0100

CSOB č.ú. 190622504/0300

(dále jen „ zhotovitel“ na straně jedné)

a

FIRMA: Městská část Praha - Libuš

SE SÍDLEM: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

ZASTOUPENÁ: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

IČO: 0023142 DIČ:CZ00231 142

BANKOVNÍ SPOJENÍ: (:S a.s. Praha 4 č.ú. 2000691349/0800

TELEF0N= _ FAX:_
(dále jen „ objednatel“ na straně druhé)

         

I

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést: Závlahový s'yste'm'fotbalového hřiště —

Tělovýchovná jednota SOKOL PISNICE; z.s.

2. Popis předmětu díla je specifikován v písemné nabídce, kte'rou předložil zhotovitel a která

přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předmět díla uvedený v odstavci 1. a 2. (dále jen „dílo“) převzít a

zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

11. '

Termin provedeni díla

1. Zhotovitel je povinen dodat a provést dílo ve lhůtě: do 30.11.2018.





Termínem provedení díla je zhotovitel zavázán, ledaže včasné provedení díla je ovlivněno

stavební připraveností ze strany objednatele nebo nepříznivými klimatickými

podmínkami, pro které nelze dílo provést. Taková skutečnost musí být zhotovitelem

zaznamenána V montážním deníku.

Před dokončením díla je zhotovitel povinen nejméně 3 dny předem písemně vyzvat

objednatele k prohlídce, převzetí díla a podpisu protokolu o předání díla.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 ceny díla za každý den prodlení.

O provádění prací jiných subjektů v místě realizace díla musí být zhotovitel objednatelem

předem, nejpozději 5 pracovních dní, písemně informován.

III.

W

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péči a objednatel je povinen

poskytnout zhotoviteli na jeho vyžádání veškerou součinnost nutnou pro řádně a včasné

provedení díla, zejména přijmout opatření V místě plnění, aby bylo možné dílo realizovat

(zejména odběratel zajistí na vlastní náklady elektrickou energii nezbytnou k provádění

díla a provozních zkoušek).

Zhotovitel je povinen vést po dobu provádění díla montážní deník V souladu s právními

předpisy a uvádět v něm zejména počty zaměstnanců, počty odpracovaných hodin a

stručný popis a postup prováděného díla. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník

ke kontrole a schválení objednateli.

Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat. Zjisti-li vady nebo porušení

povinností, je povinen na to neprodleně upozornit a požadovat sjednání nápravy.

Objednatel je povinen kontrolovat montážní deník činit v něm záznamy.

Dílo se považuje za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Bylo-li sjednáno

provedení zkoušek, pak úspěšným provedením zkoušek. Objednatel je povinen dokončené

dílo převzít, a to případně i před sjednaným termínem provedení díla, i s drobnými

vadami, které nebrání jeho užívání.

Zhotovitel je při provádění díla vázán nabídkovou dokumentací, která je přílohou č. 1 a

tvoří nedílnou součásti smlouvy a dále písemnými požadavky objednatele, které potvrdí

zhotovitel prostřednictvím montážního deníku.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné skryté

vady či překážky bránící řádnému provádění díla. Objednatel umožní provedení oprav a

úprav, tj. přístup a vstup na pozemky, případně do objektů a prostor tak, aby nebyl

zdržován postup prací. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se, se všemi stanovisky

kompetentních orgánů a institucí, kterých se realizace díla dotýká nebo může dotknout.

Objednatel sedm pracovních před zahájením prací zabezpečí:

— předání stavebního povolení — pokud je v daném případě vyžadováno,





— předání staveniště, a to ve stavu způsobilém k řádnému provedení díla.

9. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nenacházejí nadzemní a ni podzemní a

jiná zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu.

IV.

Cena díla

Cena za dílo je stanovena dohodou a činí: 293 160,- Kč,

slovy:dvěstědevadesáttřitisícstošedesátKč.

K uvedené ceně se dále připočte daňové zatížení daně z přidané hodnoty V aktuální výši

dle obecně závazného právního předpisu.

Sjednanou kupní cenu je kupující povinen uhradit ve prospěch účtu prodávajícího takto:

- záloha ve výši 58 632,— Kč + DPH z celkové částky při podpisu smlouvy

- záloha ve výši 58 632,-Kč + DPH z celkové částky po dodání materiálu

- doplatek ve výši 175 896,-Kč + DPH z celkové částky po dokončení díla

Smluvená cena díla je sjednaná jako pevná. Její změny jsou možné pouze na základě

dohody obou smluvních stran. Splatnost faktury činí 10 dní ode dne odeslání.

V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny nebo i její části, objednatel povinen

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.

Prodlení s úhradou ceny díla nebo i její části se považuje za podstatné porušení této

smlouvy a zakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od

smlouvy z uvedeného důvodu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli způsobenou

škodu. Odstoupením smlouva zaniká okamžikem, kdy projev vůle zhotovitele odstoupit

je doručen objednateli. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti

stran ze smlouvy. Bylo-li již podle smlouvy plněno, jsou strany povinny si vrátit

vzájemná plnění. Zhotovitelem poskytnuté věcné plnění je objednatel povinen vrátit

přednostně v penězích, a to ve fakturačních cenách, včetně DPH v termínu splatnosti do

14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Rozhodne-li se zhotovitel, že přijme namísto

plnění v penězích plnění věcné, tj. v dodaných věcech, je objednatel povinen vrátit plnění

dle požadavků zhotovitele ve sjednaném termínu splatnosti. Veškeré náklady spojené

s vrácením plnění nese objednatel. Smluvní strany se s odkazem na ustanovení § 1982 a

násl. občanského zákoníku dohodly, že vzájemné pohledávky lze vzájemně započítat.

7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je—li

s druhou smluvní stranou zahájeno insolvenční řízení.

V.

Záruka a iakost dila

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v nabídce a

v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 24 měsíců od

protokolárního předání poslední části díla.





5.

Přílohv — nedílné součásti smlouvy:

1. nabídka

  

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění, které objednatel zjistí V záruční době, a

které reklamuje bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti

zjistit měl a mohl. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě.

Vady, které jsou zřejmě již při odevzdání a přejímání, musí objednatel reklamovat

V protokolu o předání díla, jinak právo a odpovědnost za tyto vady zaniká.

Zhotovitel neodpovídá za vady a škody vzniklé neoprávněným, nesprávným používáním

díla, nebo pokud byly způsobeny vnější událostí.

Uiednání o vyšší moci: Nastane-li okolnost bez vlivu smluvních stran, kterou nelze

předpokládat (přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár apod., tzv. vyšší moc), a

které brání nebo ovlivní realizaci díla, dohodnou smluvní strany bez zbytečného odkladu

prodloužení termínu provedení díla formou smluvního dodatku. Existenci vyšší moci

oznámí neodkladně smluvní strana, která se o této okolnosti dozvěděla.

VI.

Ostatní u'ednání

Jakékoli oznámení či sdělení podle této smlouvy se považuje za doručené:

- okamžikem fyzického předání oproti písemnému potvrzení,

- doručením s využitím poštovních služeb

Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou dosáhly shody o všech záležitostech, které

považují za podstatné pro sjednaný účel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva

vyjadřuje jejich vážnou vůli, její obsah a smysl je pro ně určitý a srozumitelný a na důkaz

toho připojují své podpisy.

Tuto smlouvu lze změnit a doplňovat pouze po oboustranném písemném projednání obou

smluvních stran formou číslovaného dodatku, který podepíší zástupci obou smluvních

stran.

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 registru smluv(zákon o registru smluv)zajistí městská část Praha-Libuš.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
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' ' Acnorm
vážíme si každé kapky

Zákazník:

Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s.

Ladislava Coňka 318/6

142 OO Praha-Libuš — část obce Písnice

IČO: 49279556

Vážený pane Stachu,

zastoupení firmy

.. NETAHM'"

Dodavatel:

AGROFIM CZECH s.r.o.

Průmyslová 2729

440 01 Louny

Ičo; 25010832

DIC: C225010832

na základě Vašich požadavků si dovoluji Vám předložit následující nabídku na dodávku závlahovému systému

hřiště.

V případě jakýkoliv dotazů, popřípadě upravení nabídky jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Michal Dvořák

AGROFIM CZECH s.r.o.

AGRCFIM

AGROFIM CZECH s. r. o.

Průmyslová 2729, 440 01 Louny, CZ

tel.: +420 415 711 789, fax.: +420 415 771 379

e—maíl: info@agrofim.cz, web: www.agrofim.cz
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AGRQEIM
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vazlme SI každé kapky

Nabídka na závlahu hřiště 0 rozměrech, cca 96 m x 54 m - Tělovýchovná jednota SOKOL

PISNICE, z.s.

Popis systému

Jedná se o kompletní automaticky řízený závlahový systém. Závlaha je rozdělena na šest jednotlivých sekcí po 5

postřikovačích HUNTER I-25.

Páteřní rozvod je tvořen trubkou PE 75/7,5, jednotlivé sekční rozvody jsou tvořeny trubkami PE 50/7,5.

Jednotlivé části jsou spojovány pomocí mechanických tvarovek.

Před každou sekcí je mimo hrací plochu umístěna pevnostní šachtice zelené barvy, ve které je umístěn

elektromagnetický ventil, který ovládá přes řídící jednotku příslušnou sekci.

Vodaje brána 2 hydrantu, který je zde umístěn. Z hydrantu je vody přivedena do montované nádrže od firmy

GENAP. Jedná se o základní montovanou plechovou nádrž holandské firmy GENAP.

Čerpaní zajištuje čerpadlo o výkonu 7,5 kW, které bude umístěno V zázemí závlahy, které bude zbudováno

objednavatelem.

V objektu zázemí bude umístěna i závlahovájednotka SMARTLINE SL — 800, na kterou je napojeno čidlo

srážek. Dále zde bude umístěn 2“ manuální diskový filtr.

Spotřeba vody závlahon systémem je cca 13 m3/hod (může se lišit dle použitých trysek).

Cenová nabídka nezahrnuje dle dohody zapojení elektroinstalace včetně hladinového hlídání.

Cenový návrh neobsahuje řízení dopouštění nádrže, dle domluvy si toto vyřeší sám zákazník.

V návrhu je počítáno, že umístění nádrže bude v severozápadním cípu areálu hřiště viz. příloha.

V ceně není zahrnuta cena úpravy terénu pro umístění nádrže GENAP.

AGROFIM CZECH s. r. o.

Průmyslová 2729, 440 01 Louny, C2
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tel.: +420 415 711 789, fax.: +420 415 771 379 LJÉ
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AGROFIM "““““ “'"“
vážíme si každé kapky A

Popis komponentů

1. Postřikovače HUNTER 1—25

Postřikovače HUNTER 1-25 jsou profesionálním řešení zavlažování Větších travnatých veřejných ploch, okolí

firemních areálů, parků a především ploch pro sport a volný čas (fotbal, tenis, softball, popř. golf) s poloměrem

dostřiku do 21 m. Postřikovač je vybaven výsečovou pamětí AUTOMATIC'ARC RETURN, nestrhnutelným

protivandalním mechanismem NON-STRIPPABLE DRIVE a zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z

nejníže umístěného postřikovače až do 3.0 m převýšení. Postříkovač je dodáván se základní sadou 5 ks trysek a

disponuje 2tryskovým systémem distribuce vody.

2. Nádrž GENAP

Tato nádrž je o rozměrech: průměr — 4,55 m, výška 3,12 m, celkový objem nádrže je cca 51 m3. Nádržje

složená z ocelových panelů z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,8 mm. Folie nádrže je tvořena základní folií o

tloušťce 0,6 mm. Nádržje včetně příslušenství — ochrana dna, ochrana stěn, vývody a základní krycí plachta.

3. Čerpadlo

Čerpadlo o výkonu 7,5 kW. Jedná se o povrchové horizontální čerpadlo s dostatečnou výkonovou rezervou.

4. Filtr

K filtraci mechanických nečistot bude použito diskového filtru ARKAL 2“ 130 MESH, který bude umístěn za

čerpadlem.

5. Elektromagnetické ventily

Ventily jsou zvolené od značky BERMAD série 200 v DN 2“. Jednotlivé ventily jsou umístěny V pevnostních

závlahových šachticích.

6. Hlavní závlahový řád

Pro závlahový řád je navrženo potrubí PE 75/7,5. Výhodou tohoto potrubí je snadná montáž a chemická stálost

při použití hnojiv V závlahové vodě. Potrubí bude uloženo ve výkopech cca 0,35 m hlubokých (vzhledem

k podloží muže být i méně).

7. Distribuční rozvody

Pro distribuční rozvodyje navrženo potrubí PE 50/7,5. Výhodou tohoto potrubíje chemická stálost při použití

hnojiv, snadná montáž a značná flexibilita. Potrubíje uloženo ve výkopu cca 0,35 m hlubokém (vzhledem

k podloží muže být1 méně).

AGROFIM CZECH s. r. o.

Průmyslová 2729, 440 01 Louny, CZ

tel.: +420 415 711 789, fax.: +420 415 771 379

e—mail: info@agrofim.cz, web: www.agrofim.cz
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Seznam materiálu:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

Název materiálu ks I m

PE PIPE 75/75 160

PE PIPE 50/75 330

PE PIPE 32/75 30

POSTŘIKOVAČ I-25 30

Nádrž GENAP 51 m3 1

Čerpadlo 7,5 kW 1

ELEKTROVENTI BERMAD 2" a7 6

šachtice VB-STANDARD 6

2" LINE FILTER 120 MESH 1

E - SL 800 SMARTLINE 1

420GLS ČIDLO SRÁŽEK 1

CYKY 7x1 ,5 __ 169

KULOW VENTIL 2" 3

KULOVÝ VENTIL 1/2" 1

tvarovky, spojovací a ostatní materiál 1

[výkop 590

I práce montážní, doprava I 1

Cenový návrh: 293 160,- Kč

Cenyjsou uvedeny bez DPH

Cena zahrnuje dopravu materiálu na místo instalace a montáž systému

Platebnípodmínky: Dle dohody (dle podmínek stanovených ve smlouvě)

Záruka na materiál dodanýfirmou AGROFIMCZECHs. r. o. je 24 měsíců

Záruka na trubní rozvody dodanéfirmou AGROFIMCZECHs.r.o. je 60 měsíců

V Lounech dne 4.6.2018

Vypracoval:

Michal Dvořák

AGROFIM CZECH s.r.o.

AGROFIM

AGROFIM CZECH s. r. o.

Průmyslová 2729, 440 01 Louny, CZ

tel.: +420 415 711 789, fax.: +420 415 771 379

e-maiI: info@agrofim.cz, web: www.agrofim.cz

 


