
Smlouva O dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo objednatele: DS201801_66_3 
číslo zhotovitele: .. 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 

IČz0O2ó2978 
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města, 
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucii Sládkovou, vedoucí 
odboru ekologie a veřejného prostoru 
/dále jen obj ednatel/ 

Zhotovitel: T echnícké služby města Liberce a.s. 
Erbenova 3 76 
460 08 Liberec 8 
IČz25oO7017 
Zapsané V obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu V Ústí nad 
Labem pod ě. B 877 
Zastoupené: Ing. Milanem Poršem, předsedou představenstva 
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Petrem Šimoníkem, 
výkonným ředitelem 
/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na Své nebezpečí provede níže specifikované dílo 
ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo 

Dílem se dle této smlouvy rozumí „Demontáže a instalace odpadkových košů v Liberci“. 
Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je instalace nových a demontáž starých 
odpadkových košů, která Svým nevyhovujícím technickým stavem již neplní své funkce. 
Místem plnění předmětu díla je město Liberec, bližší specifikace umístění odpadkových 
košů dle seznamu odpadkových košů dle ulic v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

IV. Cena 

Cena za provedení díla je 118 320 Kč bez DPH (143 167 Kč včetně DPH). Jde o částku 
maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k 
řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
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Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání 
díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. 
Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaná kopie předávacího protokolu, je obj ednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti 
Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení 
Výše ceny plnění. 
Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn 
odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě 
Snížení rozsahu prací. 
Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. 

V. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období 
od data nabytí účimosti této smlouvy do 31. 3. 2019. 

VI. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli 
Smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započátý den prodlení, pokud se strany ne- 
dohodnou jinak. 
V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po tennínu dle čl. V., 
má Objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu 
není dotčen. 
V případě, že Objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, 
zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Objednatel není v prodlení s plněním své povimosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v 
prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

VII. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a V souladu S touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 
Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s 

prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. 
Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

VIII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu.
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Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

IX. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
neodpovídá Specifikaci V poptávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 23. l l. 2018. 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho 
podnikatelské činnosti. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek Smlouvy a v 
souladu S obecně závaznými právními předpisy a nonnami platnými pro tento předmět díla 
a S požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 
Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku V rozsahu 60 měsíců od dokončení a 
protokolámího předání díla objednateli. 
Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto 
článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli Zasláno písemně mailem nebo doporučeným 
dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení reklamace. 
Smluvní strany Sjednávají právo Objednatele požadovat V době Záruky bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava 
díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou 
neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací. 

X. Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tuto Smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 
Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž Objednatel obdrží po dvou a 
zhotovitel po jednom výtisku. 
Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutámího města Liberec (wwW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

XI. Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
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3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 Odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V Liberci dne...Ť?L.T.'l V Liberci dne ..... . .... .. 

. . 

Za zhotovitele Za objednatele 
Ing. Petr Šimoník Ing. Lucie Sládková 
výkonný ředitel vedoucí odboru ekologie a veřejného 

prostoru 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic
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Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic 

ì2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. 
Erhønnva 318/2, 480 os Lihenzç 8, Česká npuhıika 

, ,_ tel.: 482 410 111, fax: 485 152 D68, e-mail: ism|@tsml.cz, www.tsmI.|:z 
Iüflı N zaru' ví 

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským souuem vÚS\í nad Labem, oddíl B, vložka 377 
/f' 

CENOVÁ NABÍDKA 
na poptávkıı 

Odbérııelz Statutární město Liberec, Odbor ekologie ıı veřejného prostnru 
adresa: Náııı. Dr. E. Bcııcšc 1. 460 59 Lıbcrcc 
IČ: 0‹›2‹›2‹›78 

kontaktní osoba: Ing. Michal Viııaf 
ľâlêfůn: 

6-mail: 

Zakázka: kuše 3 - demontáž, iuııtalace :I ıı|ır=ıvy knšıı ve městě Lilıemi 
čixın nflhiđky: cNˇrı8o053 

Datum vystaveni: 234111018 
Plałnøsl nabídky: 21.12.2018 

položka MJ počet MJ cena za MJ cena celkem 

l demontáž, iIısla|aceao|ıra\`_v košů kp/ 1 100 (ı5(),l)0 NN) 650,00 

2 Ilıxľtľiil kg 5700 3410 17 6711,00 

cena celkem bez DPH 118 320 Kč 
DPH 21% 24 847 Kč 
ccıızı cclkcm včetně DPH 143 I67 Kč 

Poznám ka: 

ı nnøúønć Jønınnıhøxć nn; jm“ høz Dvu 
Z vvınıødfln kv ııimflıxn-kýıxn pnánniınızžnn SQ aøıflnneønš nhávıø nnˇxžn pšflnnønı nfl „nn Z010 

IČ- 25007017 Bank. spojeni: DIČ. CZ25007017
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