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Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1.

Smluvní strany :

1.1

Objednatel:

Město Turnov

Zastoupený:
Sídlo:
Bank. spojení:
Č. účtu:

ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Antonína Dvořáka 335, Turnov, 51101
Česká spořitelna a.s.
27-1263075359/0800
00276227
CZ00276227

IČ:

DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Jméno:
Martin Bartoníček
velitel Sboru hasičů Města Turnova
tel:
+420 481366 818
e-mail:
m.bartonicek@mu.turnov.cz
dále jen objednatel
na straně jedné

1.2

Zhotovitel : Pavel Třmínek
Sídlo: Dukelská 252/6, 460 06, Liberec 6
Bank. Spojení: Komerční banka
Č. účtu: 19-8527780257/0100
IČ: 66662281
D1Č:CZ6608112126
dále jen zhotovitel
na straně druhé

2.

Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je akce „Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815“.
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby jsou generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815 dle
přiložených technických podmínek (příloha č. 1). Dodavatel je povinen neprodleně informovat zadavatele při
zjištěné závadě na podvozku mimo rozsah technické specifikace. Zadavatel neprodleně určí dodavateli prioritu a
rozsah této nepředpokládané opravy. Dodavatel umožní zadavateli kontrolu provedené práce (včetně
fotodokumentace) na vozidle Ix týdně od započetí prací na podvozku. Počátek zákonné záruky 2 roky za
provedenou generální opravuje dnem podpisu předávacího protokolu odvedené práce

3.

Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17.7.2019 ajako pevná po
celou dobu provádění díla ve výši 780 000,- Kč bez DPH. K této částce bude doúčtováno 163 800,-Kč DPH,
pokud nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Celkem 943 800,-Kč včetně
DPH.

4.

Platební podmínky a smluvní pokuty :
1

Příloha č. 1

4.1

Platba bude provedena na základě faktur vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně provedených
prací odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele. Dodavatel pravidelně informuje zadavatele o výši a rozsahu
provedených prací. Po oboustranné dohodě je možné vystavit zadavateli zálohovou fakturu v rozsahu
provedených prací.

4.2

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových
dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní od data doručení zadavateli.

4.3

Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb.

4.4

Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši
0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

4.5

Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši
0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

4.6

Faktura je řádně uhrazena, pokud v den splatnosti faktury, byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

5.

Termín plnění díla:

5.1.
5.2.

Zahájení zakázky...............neprodleně po podpisu smlouvy
Ukončení zakázky...........do 30.11.2019

7.

Další ujednání:

7.1

Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran, a to formou dodatku
k této smlouvě o dílo.

7.2

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

7.3

Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů
bezpečnosti práce a požární ochrany.

7.4

Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných
odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

7.5

Na provedené práce se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců. Počátek zákonné záruky 2 roky za provedenou
generální opravuje dnem podpisu předávacího protokolu odvedené práce.

7.6

Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.7

Smlouvaje vypracována ve čtyřech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky obdrží objednatel.

7.8

Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že šiji řádně
přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojuji smluvní strany svůj
podpis pod tuto smlouvu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

7.9

Příloha č. 1 : Technické podmínky oprav

1 6 08 2019
.

V Liberci dne: 17.7.2019

Pavel TřmínekQMSL.,,. . . . . 1* .<LY,e.!.. j. /.Pl j.n e k (2>
zhotovitél
opnvy motořn'>xh vozidel
I

460 06 Ubere/6, Dukelská 252/6

I

Teletjpn *W 602 404 959
lC 666/22SK DIČ CZ6608112126

.

Příloha č. 1

starosta města
Technické podmínky
REKONSTRUKCE AUTOMOBILU CAS 32 TATRA 815
Rozsah prací - podvozková část:
-výměna posilovače spojky a kapalinového válce za nový
-výměna válečku zdvojeného vypínání spojky za nový
-výměna posilovače řazení za nový
-demontáž a montáž převodovky, vč. její kontroly, přetěsnění
-demontáž a montáž pomocného pohonu z převodovky, rozložení a přetěsnění
-kontrola chlazení oleje převodovky tlakovou vodou z požárního čerpadla
-kontrola a přetěsnění motoru, kontrola vstřiků
-výměna kardanu z motoru na převodovku
-výměna pomocných kardanů k čerpadlu
-přetěsnění čepu vloženého kola přídavné převodovky
-výměna kloubových hřídelí přední nápravy za opravené
-výměna manžet na všech polonápravách
-výměna kulových čepů spojovacích tyčí a táhla řízení vč. maznic
-seřízení geometrie kol
-výměna brzdových válců za nové
-výměna olejových náplní motoru, vč. filtrů, převodovek, náprav, servořízení, sklápění kabiny, výměna spojkové
kapaliny, celkové promazání vozidla
-výměna měchů a regulačních ventilů zadního pérování
-výměna torzních tyčí
-výměna kovového potrubí rozvodů vzduchu za nové v provedení PA hadic (zachovat přípojku plnění z externího
zdroje ve stupačce)
-výměna všech EPV ventilů za nové
-výměna všech gumových hadic vzduchové a palivové soustavy za nové
-kontrola stavu palivové nádrže - vyčištění, nová nádrž
-výměna vložky jemného čističe paliva za nový
-výměna všech regulačních, ovládacích a jistících prvků vzduchové soustavy vč. tlakových spínačů a domečků
uzávěrek diferenciálů (ponechat původní regulátor tlaku s vysoušečem), výměna patrony vysoušeče
-výměna vzduchojemů za nové, vč. automatických odkalovacích ventilů
-výměna výfukového potrubí za nové vč. tlumiče výfuku. Úprava potrubí žárovým zinkováním
-oprava deformací, trhlin a zkorodovaných částí rámu vozidla
-zhotovení nových svazků vodičů podvozkové části vozidla, výměna ovládacích prvků, oprava spojů, výměna
všech svorkovnic el. instalace
-demontáž části příslušenství podvozku pro lakování, provedení odstranění hrubých nečistot z podvozku vozidla,
vč. pískování dílů příslušenství a lakování základní barvou a vrchní černou polyuretanovou barvou
-demontáž a zpětná montáž kabiny
-oprava laku kabiny za červenou barvu odstínu RAL 3000
-demontáž všech bočních krycích plechů kabiny a blatníků předních kol, dílů sání vzduchu vč. vzduchového filtru provést obroušení laku, případně pískování, vyrovnání drobných deformací a lakování bílou polyuretanovou
barvou
-výměna nedemontovatelných dílů, dílů poškozených provozem a stářím vozidla a sametek, stíracích lišt a těsnících
gumových prvků kabiny
-oprava a úprava všech původních dílů pro zpětnou montáž vč. přístrojů a kontrolek přístrojové desky a
vzduchových přívodů k manometrům
-výměna blatníků předních kol za nové
-výměna zpětných zrcátek za nová vč. úpravy a montáže držák nového provedení
-montáž odkládací police vč. ovládacích prvků nad čelní sklo:
■ instalace mobilní rdst Motorola GM 360 (dodá zadavatel)
■ instalace ovládání výstražného světleného a zvukového zařízení
■ instalace rádia (dodá zadavatel)
-dodání a montáž lampičky pro čtení map u sedačky velitele v LED provedení
-instalace 2 ks autozásuvky 12/24V na přístrojovou desku - stálý proud
-instalace 2 ks autozásuvky USB 12V, 2A, na přístrojovou desku - stálý proud
-výměna čelního skla vč. gumového rámu za nové
-výměna stěračů za nové
-výměna nového čalounění středového sedáku s látkou odstínu sedadla řidiče a velitele
-výměna výplní dveří a koberců podlahy za nové
-revize, případná celková oprava nezávislého topení
-výměna hlavních světlometů a koncových světel vč. seřízení, zachování původních pozičních světel na střeše
kabiny, přídavných a mlhových světel umístěných pod předním nárazníkem

Příloha č. I

-oprava stupaček, vč. povrchové úpravy
-výměna disků kol na přední nápravě za nové děrované
-zachování původního alternátoru
-mytí demontovaných dílů a skupin - horká WAP.
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