
SMLOUVA o DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele :

I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava Hrabová

Zastoupený: Igorem Trávníčkem, starostou

IČ: 00845451

DIČ:

Bankovní spoj ení:

Telefon, fax:

Osoby oprávněné jednat

 

dále objednatel nebo zadavatel

2. Kopečný — K+K, s.r.o.

Společnost je vedena V obchodním rejstříku u Kraj ského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40430 ze dne

1.12.2004.

Se sídlem: Antošovická 391/ 100b, 711 00 Ostrava—Koblov

Zastoupený: Ing. Karlem Kopečným

ICO: 26847647

DIČ: 22 4 4

Bankovní spoj ení:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních: Čestmír Zubek

dálejen zhotovitel

dále též smluvní strany

Článek 11.

Základní ustanovení

. Tento smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozděj ších předpisů, není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou V souladu

s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou

k tomuto ukonu oprávněny.

. Dodavatel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

. Dodavatel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu do výše

500 tis. Kč pro případ způsobení škody. Pojistná smlouva popř. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

bude k dispozici k nahlédnutí objednateli díla.

Článek 111.

Předmět smlouvy

. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést V roce 2016 celoroční údržbu

a realizaci dopravního značení a informačního systému v městském obvodu Hrabová.

. Vymezení pojmů:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na řádné a včasné provádění údržby, tzn. oprav (obnovování)

stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení, na realizací nového svislého a vodorovného

dopravního značení, instalaci dočasného dopravního značení a informačního systému na místních

komunikacích III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Hrabová. Jedná se o službu ve veřejné správě.



. Zhotovitelem budou prováděny tyto práce:

udržba, obnova, osazování stávajícího poškozeného svislého dopravního značení

udržba, obnova stávajícího poškozeného vodorovného dopravního značení

realizace, osazování nového svislého dopravního značení

realizace nového vodorovného dopravního značení

likvidace nefunkčního svislého dopravního značení

odstranění vodorovného dopravního značení

udržba, realizace a odstranění informačního systému včetně všech souvisejících prací, tj. pohyb

technologickým vozidlem (komplexní doprava související se - zadáním, plněním a převzetím díla),

předznačení, čištění, provedení výkopu pro betonový základ dopravních značek, dodání materiálu (beton),

bourání, likvidace vykopaných hmot, odvoz na skládku a úhrada poplatku, apod.

. Úplná dopravní značka je soubor štítu značky 5 činnou retroreflexní plochou, upevňovacího a nosného zařízení

(držák, objímky, šrouby a matice, sloupek značky pevně spojený s betonovým základem). Štít značky 2 Fe

pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem včetně rohů. Činná plocha z retroreflexní folie třídy 1, barevné

plochy provedené sítotiskem, životnost 7 let. Informační systém tabule snereflexní plochou, barevném

podkladu z pozinkovaného plechu, uchycená na sloupek, s názvem ulice, společnosti a pod.

. Aplikace vodorovného dopravního značení systému bude prováděna atestovanými barvami v souladu

s požadavky platných předpisů. Součástí provedení vodorovného dopravního značení je očištění komunikace

nebo parkovacích ploch. Současně je zhotovitel povinen před vyznačením parkovacích ploch zajistit z dotčené

plochy vymístění vozidel, které by bránily provedení vodorovného dopravního značení.

. Při osazování svislého, realizaci vodorovného dopravního značení a informačního systému bude zhotovitel

postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve

znění pozděj ších předpisů, v souladu s ČSN EN 12899—1 Stálé svislé dopravní značení — Část 1; Stálé dopravní

značky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení — Požadavky na dopravní značení, v souladu

s Technickými podmínkami TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 133

(Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích) a veškerými předpisy souvisejícími

s realizací a údržbou dopravního značení platnými v době realizace předmětu smlouvy.

. Práce budou prováděny na základě písemné objednávky osoby oprávněné jednat za objednatele. Písemná

objednávka bude osobně předána nebo zaslána e—mailovou poštou zhotoviteli a zhotovitelem bude potvrzeno

přijetí této zprávy. Toto neplatí v případě havarijní situace.

. Písemná objednávka bude obsahovat požadovaný druh a rozsah práce, termín plnění a přesnou specifikaci

zadané lokality. Zhotovitel je povinen dodržet termín provedení části díla stanovený v písemné objednávce,

nedohodne-li se s objednatelem najiném termínu.

. Zhotovitel po dokončení požadovaného a písemně objednaného druhu a rozsahu práce zpětně písemně potvrdí

objednateli ukončení práce, což doloží fotodokumentaci. Fotodokumentace musí obsahovat samostatnou

fotografii pro každou nově instalovanou a opravenou svislou dopravní značku a nově realizované

a obnovované vodorovné dopravní značení. Rozsah fotodokumentace dopravního značení bude dohodnut

s objednatelem dle konkrétní situace.

10.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém

zvážení možných důsledků.
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Článek IV.

Doba a misto plnění

. Doba plnění je stanovena takto: počátek provádění do 1 týdne od obdržení objednávky.

. V případě havarijní situace, tj. možného ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu z důvodu

poškozeného nebo chybějícího dopravního značení, bude tato závada nahlášena telefonicky, nebo e-mailem

a zhotovitelem odstraněna nebo řešena V celém rozsahu (např. umístění dočasného dopravního značeni do

doby opravy trvalého dopravního značení) do 2 hodin v pracovní dny od nahlášení objednatelem.

. Místem plnění je městský obvod Hrabová.

Článek V.

Cena díla

. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a činí — viz. příloha č.3 knávrhu smlouvy o dílo, která je

nedílnou součástí této smlouvy. Příslušná sazba DPH V době uzavření smlouvy činí 21%.

. Specifikované jednotkové ceny v ceníku jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady na

údržbu, opravy a realizaci svislého a vodorovného dopravního značení, instalace dočasného dopravního

značení, dle předmětu této smlouvy, včetně všech dalších nákladů souvisejících s prováděním díla,

tj. předznačení, čištění, bourání a odvoz vybouraných hmot na skládku, uložení odpadu na skládce, pohyb

technologickým vozidlem, apod.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a uplné splnění

předmětu této smlouvy, včetně veškerých nákladů spoj ených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících

se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

ato až do doby ukončení díla.

. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li ke

změně sazby DPH, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, sazba DPH bude vždy stanovena V souladu

s platnými právními předpisy.

. V případě nepřevzetí nekvalitně provedených prací bude uplatněna pozastávka ve výši nepřevzatého

plnění, ato do doby než bude vada odstraněna.

. Nebude—li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou náležitost či přílohu, nebo bude chybně

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu neprodleně vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní

strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nové vystavené faktury objednateli.

. Lhůta splatnosti dílčích předložených faktur je stanovena do 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném

doručení objednateli. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány.

. Smluvní strany si sjednaly, že sjednaná cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s provedením

prací a všechny ostatní náklady, jež V průběhu plnění této smlouvy zhotoviteli vzniknou.

. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu,



_ 4 _

dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele

uhradit sjednanou cenu.

článek VI.

Cas plnění

. Práce specifikované V čl. 1 této smlouvy budou provedeny v období roku 2017.

. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit část prací kpřednostnímu provedení, a to kdykoliv po dobu

platnosti této smlouvy, nejméně 2 dny předtím, než mají být tyto přednostní práce zahájeny.

Článek VII.

Organizační zabezpečení

. Objednatel si vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly plnění předmětu smlouvy. V případě

shledání nedostatku, bude zástupcem objednatele sepsán zápis o výsledku kontroly a za účasti

zhotovitele do jeho deníku provedených prací. Zjištěné nedostatky musí zhotovitel začít odstraňovat

nejpozději následující den po dni obdržení zápisu z provedené kontroly. Pokud zhotovitel v daném

termínu nezahájí práce na odstranění zjištěných nedostatků, bude povinen zaplatit smluvní pokutu dle

článku V. této smlouvy.

. Objednatel neuplatní smluvní pokuty za nedodržení termínu prací a neuplatní reklamace pouze při

nepříznivých klimatických podmínkách prokazatelně znemožňujících provádění prací a odstraňování

reklamací.

. Zhotovitel zodpovídá za škody, které způsobí nebo které vzniknou jeho činností prováděnou podle

smlouvy třetím osobám nebo objednateli a za škody způsobené zanedbáním svých povinností při

provádění prací vyplývajících z předmětu smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou

smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu činnosti stím, že případné škody budou

kryty na základě této pojistné smlouvy.

. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky

třetích osob pouze do výše 10 % na základě předchozího písemného oznámení objednateli a po

předchozím písemném vyslovení souhlasu objednatele. Přílohou písemného oznámení bude oprávnění

k výkonu předmětné činnosti subdodavatelé.

. Zhotovitel je povinen písemně vést záznam o započetí a ukončení prací, počtu a typu strojů, počtu

zaměstnanců i názvu firmy případného subdodavatelé.

Článek VIII.

Sankce

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínů plnění stanovených objednatelem

a zjištěných nedostatků 1000,— Kč/ 1 den

. Zhotovitel se zavazuje k odstranění zjištěné závady vpracovní dny do 12. hodin od nahlášení

telefonicky nebo e—mailem. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele, nenastoupení na

odstranění nahlášené závady, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč/ 1 den.

Toto neplatí V případě havarijních situací

. V případě opakovaných výzev (dvě a více) k odstranění telefonicky nebo e—mailem nahlášených závad

v pracovní dny uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5000,— Kč/ 1 den.

. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužené částky za každý den prodlení.
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. Smluvní strany si sjednaly, že smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody, jež je poškozená

strana oprávněná vymáhat vedle smluvní pokuty.

Clánek IX.

Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci

smluvních stran.

. Smluvní pokuty sjednané toto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a V jaké výši

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

. Smluvní strany jsou rovněž oprávněny požadovat náhradu škody způsobenou porušením smluvních

povinností druhou stranou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

. Tato smlouva je vyhotovena V šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.

. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran

vázány ustanovením této smlouvy v plném rozsahu.

. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

. Případná neplatnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení, která jsou na tomto ustanovení nezávislá.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

10.Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

V platném znění: o uzavření této smlouvy rozhodla Ráda městského obvodu Hrabová usnesením

č. 60/1325 ze dne 8.2.2017.

V Ostravě dne 15.2.2017 V.................................... dne ........................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Igor Trávníček—starosta osoba oprávněná k podpisu


