
Č.j. objednavatele: OP 243. SOD 2020 PÚ Bl. 
Č.j. zhotovitele:

Smlouva o výpomoci v zimní údržbě
i.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch.rejstříku: 

Středisko:

Zastoupeno:

Tel:

Fax :

Bankovní spojení:

Pověřen ve věcech realizace 

služby a smlouvy:

( dále jen ..objednatel")

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

000957111

CZ00095711

vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr. vložka 988

středisko O P A V A ,

Joži Davida 2,

747 06 Opava

vedoucí střediska

Komerční banka Opava 22036821/0100

vedoucí provozního úseku

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

( dále jen „zhotovitel")

Předmět díla

1) Předmětem díla je zimní údržba na pozemních komunikacích, které jsou ve správě SSMSK. p.o., 

střediska O P A V A ,  cestmistrovství Opava - Kylešovice. Zimní údržbou se podle této smlouvy 

rozumí mechanizační výkony, (pluhování traktorem s radlicí, jízda bez výkonu a odstraňování 

sněhových bariér nakladači). Finanční objem při zabezpečení ZÚ se odhaduje do 100 tis.Kč bez DPH.

2) Zhotovitel poskytne pro odběratele vlastní mechanizační prostředky s vlastní osádkou, a to v rozsahu:

AGRIMEX Brumovice s.r.o.

Hlavní 43, 747 71 Brumovice
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a) 5 ks traktorový nosič s posádkou s vl. škrabkou

b) 2 ks nakladač pro odstraňování sněhových bariér

3) Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené práce , nebo výkony provede ve lhůtách stanovených popř. 

dohodnutých. Za technický stav a připravenost dopravně mechanizačních prostředku odpovídá v 

plném rozsahu zhotovitel. Taktéž i za včasné přistavení vozidel k dohodnutému výkonu.

4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně s odbornou péčí, v požadované kvalitě dle požadavku 

objednatele popsaných v této smlouvě, dle poky nu odpovědných pracovníků SSMSK středisko Opava.

III.

Doba plnění

1) Doba provádění díla byla dohodnuta naobdobíod 15.11.2020 do 15.4.2021. Oběsmluvní 

strany berou na vědomí, že doba provádění díla je vzhledem k předmětu díla závislá na 

klimatických podmínkách.

2) Zhotovitel se proto zavazuje nastoupit práce před sjednaným termínem, či překročit stanovený termín 

ukončení prací bez zbytečného odkladu, po výzvě objednatele. I tyto práce pro objednatele provede 

zhotovitel dle podmínek stanovených v této smlouvě.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran 1 2

1) Objednatel se zavazuje:

a) před zahájením zimní údržby proškolit zaměstnance zhotovitele o zvláštnostech zimní údržby, 

bezpečnostních předpisech vztahujících se k této činnosti

b) seznámit zhotovitele s postupem stanoveného rozpisu jeho trasy tak, jak je zapsána v plánu zimní 

údržby komunikací

c) sdělit zhotoviteli dle níže uvedených pravidel potřebu nasazení mechanismů zhotovitele na zimní 

údržbu či potřebu objednané pohotovosti mechanismů zhotovitele pokud tato bude dohodnuta.

2) Zhotovitel se zavazuje:

a) zajistit zimní údržbu dle potřeb objednatele

b) sdělit před nástupem výkonu zimní údržby objednateli jména svých zaměstnanců s uvedením 

kontaktních telefonních čísel a druhy mechanismů včetně jejich registračních značek (SPZ)

c) přistavit vozidla pro výkon zimní údržby dle pokynů objednatele, přičemž bere na vědomí, že 

výjezd vozidel je nutný nejpozději do 60 minut po výzvě objednatele
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d) prostřednictvím zodpovědného pracovníka předkládat objednateli denní záznamy o provozu 

vozidla, do 5 kalendářních dnu od dne provedení prací ke kontrole odpovědnému pracovníkovi 

objednatele a k faktuře připojit jejich kopie

e) hlásit objednavateli (dispečerovi SSMSK stř.Opava) nástup a ukončení výkonu zimní údržby na 

výzvu objednavatele

V.

Podmínky pro objednávání služby

Požadavky odběratele budou uplatňovány takto:

1) Pověřený pracovník SSMSK (dispečer) telefonicky objedná potřebný počet mechanizačních prostředku, 

které zabezpečí za zhotovitele

2) Tyto výzvy budou zaznamenané v dispečerském deníku příslušného obvodu.

3) Dopravní a mechanizační prostředky budou ze strany zhotovitele přistavené do sídla objednatele, nebo 

přímo na trasu nejpozději do 1 hod. V' případech pohotovosti domácí bude výjezd do 30 minut.

4) Dispečer SSMSK střediska Opava bude s ohledem na předpověď počasí objednávat dle potřeby 

domácí pohotovost osádek zhotovitele vždy do 16 hodin pro následujících 12 -  24 hodin s uvedením 

záznamu do dispečerského deníku.

VI.

Cena díla a platební podmínky

1) Za provedené výkony při zimní údržbě a objednanou pohotovost zhotovitele se objednatel zavazuje 

zaplatit zhotoviteli dohodnutou odměnu, a to dle dohodnutých pravidel uvedených v tabulce. 2

D ruh vozidla Typ Č innost Je d n o tk a Sazba v Kč. DPH %

kolový traktor

s vl. škrabkou

Z 11444

Z 12445

Z 150 HD

Newh.7050

Nevvh. 230

celková doba použití hod. 1 DPH 21%

nakladač JCB

KNB 250

celková doba použití hod. 8 DPH 21%

p raco v n ík  + trak to r obj. pohotovost

domácí

15 min. 1mm DPH 21%

2) Zhotovitel se zavazuje dle shora uvedených pravidel stanovenou odměnu objednateli měsíčně fakturovat.

Podkladem pro fakturaci budou zhotovitelem řádně vyplněné a potvrzené denní záznamy o 

výkonu vozidla (stazka, denní záznam o provozu mechanizmu). Tyto záznamy se zhotovitel
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zavazuje vést na každý kalendářní den samostatně v režimu 0,00 až 24,00 hodin a jejich kopie 

připojit k faktuře.

3) Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu a objednatel se ji zavazuje zaplatit ve lhůtě 60 

dnu od jejího doručení.

4) Provedené výkony budou fakturovány lx měsíčně vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného měsíce.

5) Faktura bude vystavena měsíčně do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.

V II.

Smluvní pokuty

1) Obě smluvní strany si dohodly následující smluvní pokuty:

a) v případě nepřistavení vozidla nebo neplnění dle čl. III, odstavec 2 c) této smlouvy je oprávněn 

objednatel účtovat zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši Kč 5.000,-

b) v případě prodlení s úhradou faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 

občanskoprávních předpisů, tzv. zákonný úrok z prodlení

2) Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele domáhat se v případě nesplnění 

závazku ze strany zhotovitele náhrady škody dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy za níže uvedených podmínek:

a) zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy mu objednavatel nehradí řádně a 

včas jím vystavené faktury, které byly vystaveny v souladu s dohodnutými pravidly

b) objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy i přes písemnou výzvu 

nevykonává zhotovitel práci dle této smlouvy

2) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně

3) Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se náhrady 

škody

4) Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo je příloha, obsahující seznam pracovníků podle jednotlivých 

středisek s uvedením jména, bydliště, příp. telefonního Čísla, s uvedením dosažitelnosti v denní i noční 

době a orientační plánek bydliště jednotlivých pracovníků. Výše uvedená příloha bude obsahovat seznam 

odpovědných pracovníků střediska, kteří jsou oprávněni dopravně mechanizačními prostředky 

disponovat.

5) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění pro případ škody způsobené provozní činností 

třetím osobám v rámci plnění úkolů zimní údržby.

6) Zhotovitel potvrzuje, že jeho zaměstnanci mají předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost pro 

smluvně vykonávané činnosti. Současně se zavazuje, že budou vybaveni předepsanými osobními a 

ochrannými pracovními pomůckami.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že zodpovídá za škody vzniklé porušením této smlouvy stejně jako za škody
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způsobené provozem dopravních prostředků při odklízení sněhu ( nahrnování sněhu na okolní pozemky, 

oplocení, chodníky, rozstřikováním sněhu na okolní budovy aj.)

V Opavě, dne 5.11.2020
Správa silnic -5- 

Moravskoslexského kraje 
příspěvková organizace 

středisko Opava 
Joži Davida 2, 747 06 Qpava^

za objednatele

V Brumovicích. dne 2020

Hlavní 43, 747 71I Brumovice 
IČO: 60319399,
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