
Statutární město Ostrava Smlouva O dllO

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. 10856/2019/OM

uzavřená podle ust. 52586 a násl. zak. "c, 89/2012 Sb. občanskv zakonik ve znění pozdějších předpisu (dále

jen „občanský zakomk")

Ev. č. VZ: 14/2019/C2/SP/OM/Bi

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám Dr. E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DlC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Komerční banka, a. s„ pobočka Ostrava

Číslo uctu: _

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davrdem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cvžem, vedoucím oddelení správy majetku pověřeným zastupovaním

funkce vedoucího odboru majetkového

erentem majetkově spravy

„referentem majetkově spravy

ZNAČKOVÁ OKNA, s.r.o.

Sídlem podnikaní: Zámecka 488/20, 702 00 Ostrava _ Moravská Ostrava

IČ: 26827298

tnc; C22682/298

Peněžní ustav: Raiffeisenbank, as.

Číslo úctu: _

VS:

Zapsan: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25961

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 'ednatelkou

ve věcech technických: jednatelem

(dále také jako zhotovitel)

1/15

“:mlouva o dilo * Vymena výkladcu Tyršova 1761,? 111- CAST „i,

Ev. c'. verejne zakazky ld/20'l9/C2/SP/Olv?/Bi

 



Statutarní město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz smlouva O dílo

úřad městského obvodu

3.1

3.2

3.3

3.4

U
.
)

L
D

36

3/15

Článek lll

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 831.277,.96 Kč

DPH 15%: 124,691,69 Kc

Cena vč. DPH: 955,969,65 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše pripustna, platná po celou dobu Učínnosti smlouvy &

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutne krádněmu provedení díla dle Čl ll teto smlouvy

v parametrech předepsaných zadavaCí dokumentací a touto smlouvou

Cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na zaklade zadávacího řízení

dle Čl. || odst. 2.9 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených nize.

O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek teto smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedene plnění bude pouzivano k ekonomicke činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11.2011

bude pro uvedene plnění aplikovan režim přeneseni daňové povinnosti dle § 92a zakona c. 235/2004

Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších predpisu (dále jen zákon o DPH). V souladu s tim

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi naležitostmi.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (víceprace), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (menepráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě.

3.6.1 Nebudou—lí prace ci věci použité kprovedeni díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) vsoupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat

maximalne ve výši dle ceníku spolecnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařska 257/10, 108 00

Praha 10 — Malesice platneho k datu provedení príslušneho plnění, snížené o 30%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou zmeny díla či jeho Části, které není možno ocenit

výše uvedeným způsobem, budou změny díla Ci jeho casti oceněny individualní kalkulaci při

způsobu ocenování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotovíteli zanika jakýkoliv nárok na zvyseni ceny, jestliže písemně neoznamí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečněho odkladu poté, kdy se ukazalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelně. Toto písemně oznamení však nezakládá pravo zhotovitele

na zaplacení zvýšeně ceny. Zvýšení ceny je mozne pouze za podmínek danych touto

smlouvou.

3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy. Vtomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím

cen ze soupisu požadovaných praci, popř, je zhotovitel ocení maximalne ve vyší dle ceníku

společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platněho k

datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.
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. projednání technicko—provozni organizace akce a dopady na nebytové prostory (koordinace,

projednání s objednatelem a najemcem, harmonogram stavby, realizace musí probíhat

s ohledem na nájemce nebytových prostor),

. Provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00

hodin.

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jmena

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařizení —jedna' se o obydlený bytový dům,

. schůdnost, sjízdnost a Čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz

odpadů,

. při realizaci stavebních pracích zajistit maximalní bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překažek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezeni prašnosti

a omezení hlučnosti dle obecně zavazne vyhlášky statutarniho města Ostravy č.4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů,

odstranění škod vzniklych v důsledku činností zhotovitele vpřípadě poskozeni majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazeni ujmy nejpozději do předání dila, nedohodou—

li se stranyjinak.

C) Při přejímce realizovaného díla:

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, zaručnr listy, provozní manuál, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů vcetne doloženi příslusných dokladů,

o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisu nutné k přejímce,

. stavebnídeníkvoríginale.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podminky:

. akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejmena

kvalita prací a časový postup včetně navazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen

zajistit na stavbě stalý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mit objednatel k

dispozici za dále stranami sjednanou paušální uplatu; ujednání teto věty pred středníkem neplatí

pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z

těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba Učastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii, vodu a za užívání místnosti pro stavbu úplatu ve výši 1% z ceny díla (bez DPH)

vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení,

plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečištovany a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpeCné a čisté přístupové cesty,

plochy použité pro zařizení staveniště nebudou znečisťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a sut',
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se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vzta2|ch a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Cmnostl nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalsích podminek bezpečnosti a

ochrany zdraví při praci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán

k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.

V souladu se zákonem o zajištění dalsich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen

„koordinátor BOZP", ktereho určí objednatel. Zhotovitel rovnez prohlašuje, že písemně zaváže

|< součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět

činnosti na staveništi, Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veskere povinností, ktere mu ukládá uvedeny

zákon.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, ze

to ohrožuje bezpečnost a zdravíjejí či jinych pracovníků na stavbe (to se týká i požívání alkoholických

Čí návykových látek, které snižují pracovni pozornost a povinnosti se při podezření podrobit

příslušnému testu).

Zhotovitel je povinen v prtiběhu realizace dila odstranit odpady, ktere jsou výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadu vzniklých stavební činnosti, v souladu

ustanovením zákona o 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve zneni

pozdějších předpisů, vcetne poplatku za uloženi odpadu na skládku.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupcr objednatele, jakož i technickemu dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržimu

kontrolu realizace veškerých jednotlivých praci, vrámci ktere bude zejména sledovat, zda pracu

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provadeni dila. Na nedostatky zjistene v prubehu praci zhotovitele neprodlene

upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhutu pro jejich odstranění.

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmi provadet zhotovitel ani osoba s nim

propojená.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejmena doklady uvedene vodstavci 5.53

písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladu je součastí povinnosti zhotovitele provest

dílo dle této smlouvy. Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončeno a

schopné předání, nedohodnoufli se smluvní strany jinak.

Povinnost zhotovitele provest dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předáni a převzetí, že dilo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řadně

provedené dílo bez vad a nedodělku, vyjma ojedinělých drobných vac! a nedodělku, ktere samy o sobe

ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uživání podstatným

způsobem neomezují. V případě,že objednatel převezme dílo vykazující drobne vady a nedodělky. je

zhotovitel povinen tyto drobne vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnu ode dne předaní a

převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, V případě prodlení zhotovrtele s odstraněním

drobných vad a nedodělků o více než 15 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobne vady a

nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskere

náklady stím spojené, zejmena castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace třetí osobě.

Smlouva o dilo _ Výměna výkladcu Tyrsova WGt/t — CAST ll
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Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zpusobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškozeni Zivelnou udalosti Ci třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytec'neho odkladu po jejich zjištěni. Představuji-Ii vady dila podstatné poruseni

smlouvy, ma' objednatel pravo (i) na odstranění vady opravou vecí (ii) na přiměřenou slevu z ceny dila

(iii) na odstoupení od smlouvy, Představuji—lí vady dila nepodstatné porušení smlouvy ma objednatel

prava jako pod body (i) a (ii) dle předešlé vety. Objednatel oznamí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznamení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznameni

vady.

V případě, že objednatel ZVOlI pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel zacit <.

odstraňováním vad díla do 5 dnu od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu. pokud to charakter vady a podmínky dovoli, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznameni vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, Že objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná Či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel narokoval odstranění vad díla neopravněné,

budou předmětné zhotovitelovy naroky vypořada'ny dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tim, ze objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sam nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré naklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řadneho a včasného odstraneni případných vad je objednatel povinen umoznit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru predaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technicky dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

V souladu s ust. § 21 zakona o DPH sjednavají smluvní strany dílcíí plneni. DllČl plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskuteCnéné poslední pracovní den daneho měsíce. Zhotovitel vystaví

za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejiž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlaseny soupis

provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem vystavby

díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovem rozpočtu a zjišťovací protokol podepsany

zhotovitelem a odsouhlaseny zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem

vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecne provedené prace vždy 1x

mesrcne.

Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu predani a převzetí díla, k tomuto datuje

zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle

zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zapis o predani

a převzetí díla. Daňovy doklad musí byt vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnu ode dne, kdy

vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskuteclnění plneni.

Faktura musí mít náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutecnosti, zda se jedna o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, pricemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutarniho

Smlouva o dílo — vymena vykladcu Tyršova 1761/14 - CAST H
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Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v nasledujíCi vyší:

— za každý í započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 teto

smlouvy ve výši 500,— Kč,

— za každý i započaty den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném vtěto smlouvě die

Článku IV odst. 4.1 bod 4,1,2 ve výši 500,- Kč,

za každý i započaty den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokole o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 500,f Kč,

za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v zarucní době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v clanku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve vysi 500,- KC,

za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle članku V, odst. 5.20 této smlouvy ve vysi

500,- Kč,

— za každý zjištěný případ a započaty den prodlení s odstraněním nedostatku dle članku V odstavec

5,15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zastupcem objednatele ve výši 500,.~ Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžíteho zavazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní strane urok z prodlení v zakonně vysi pocítaný z dlužné castky za každy

i započaty den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 obcanskeho

zákoníku.

Nedohodnou—li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany oprávněně ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu Škody bez ohledu na sjednanou a případně tez

uhrazenou smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakekoliv své i nesplatně

pohledavky včetně jejich příslušenství, ktere ma vuči zhotoviteli dle této rsmlouvy proti pohledavce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

— je—li zhotovitel v prodlení s prevzetim staveniště nebo s provedením díla v termínech dle clanku

IV odstavec 4.1te'to smlouvy o více než patnact (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vznikle vadnym

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným zpusobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

— je—li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto že neplní svě finanční zavazky vuči svym

poddodavatelum či dodavatelum materialu,

- v případě, že v insolvenčním rízení bude zjiStěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční navrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

— v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
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kjiným účelům, než kplnění podminek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace v souladu se zakonem č. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisu. Zhotovitel zaroveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 obcanskeho zákoníku.

11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahuji Uplne ujednání o předmětu smlouvy a vsech

náležitostech, ktere strany měly a chtěly ve smlouvě a vzadávací dokumentaci ujednat, a ktere

považují za důležité pro zavaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný pr'ed jednáním o této

smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev uCiněny po uzavření teto smlouvy nesmí být vykládán

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakykoliv závazek žádne ze stran.

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zakona Č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zverejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o

skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabýva Účinností následeicím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v

registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce

nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic Škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originalu. Zhotovitel obdrží jedno & objednatel dvě

vyhotovení.
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11.8 Na důkaz vážne, svobodně á shodne vule obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran sve vlastnoruční podpisy.

11.9 O uzavřeníteto smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

ClS|O 1019/RMOb1822/15/l9 ze dne 26.8. 2019, kterým současně zmocnila místostarostu lng. Davida

Witosze k podpisu smlouvy o dílo.

Příloha: Kalkulace nákladů

Za objednatele _ Za zhotovitele

V Ostravě, dne V Ostravě, dne

   

    „„

. 3—5 _ * .

mís ostarosta jednatelka

13115
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