
 

Statutární město Ostrava

městský obvod S1ezská Ostrava RámCOVá dOhOda

úřad městského obvodu

Rámcová dohoda o dílo č. TSI0024/21

uzavřená \c smyslu ustanovení \\“ 2586 a násl. zákona C. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších

předpisu (dálcjcn „Občanský Lákonik"1

  

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: P1'()k€§0\011111119511 1811318. 729 30 Ostrava — .\'1oravská Ostravu

1C(): 00845451

DIČ: (200845451 — plálce DPH

[7er PHI/1’51 VAN/divili (lt/77703171 dok/udi: „JM/ulo! 'n'/m zalomí/k

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: 'l čšinská 138/35. 710 16 Ostrava — Slezská ()straxzi

ID datové schránky 5ószub

zástupce: Bc. Richard Vcrcš. starosta

ve věcech smluvních: Be. Richard Vercš. starostu

\e věcech technických: Ing. Miroslav Bilzmic. lel. 599 410 071. mobil 702 2‘45 (389.

c-nmil: mbiluniesu slezskuxz — vedoucí odboru technické správ) - odbor

technicke správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Ing. Tomáš Dušek. tel.: 599 410 038. mobil: 724 676 268.

c—mail: Idusckfu slezsku.cz — referent správy budov — odbor technicke správ)

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.

Číslo účtu: 27-1649323359171800

je plátcem DPH: uno

čislo smlouvy TS 0024 21

IU'U Pol/"cln“ \'_\'.\'lu\'uní dumnít'clz tiu/dudu Příjemce Hu/m ani/uci Lh/Í'L'SLI

nu siru/lé jedné jako uhjudnuruř LÍÚ/L'jťlí .. Objednatel“

JOROS s.r.o.

sídlo: Přibyloui 713. 15. 719 00 051mm - Kunčice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem \ („)simxe oddíl C. \ iožkzi 51456

11) datové schránk) : kji'cuŠ—l

zastoupený: Ing. Roman Žalmánck

ve věcech smluvních a technických; Ing. Roman 7.01mz'1nck—

1(‘0: 27775402

DIČ: (227775403

bankov ni spojení: Česká spořitelna. a.s.

Číslo účtu: 1660781329 (1800

je plátcem DP1 1: ano

čislo smlouvy: ....................................................

1m strum; drzi/Jé jako :ÍIť)Ir)\'Í/ť/. (la/c NH „Zhotovím/“

uzav irzijí níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu o dílo (dále jen ..Smlouva")

‘ Ramcova dohoda o dilo - ig“ „: *
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Statutární město Ostrava

* městský obvod Slezská Ostrava RámCOVá dOhOda

úřad městského obvodu

Článek |.

Základní ustanoveni

|. Smluvní stran) prohlašují. že jsou 7pusobilc tt/avřit Smlotnu. stejne jako zpusobile nabý\at \ ramci

právního řádu \ lastním jednziním praní a povinnosti.

2. Smluvní straný uzavírají Smlouvu jako ramcovou dohodu.

3. Smlu\ni straný uza\íra_jí Smlouvu za účelem zajištění opra\_\ a udržbý dotnovního a b_\to\ eho fondu

\ majetku ()bjednatele. a to \ oboru zdra\ mne-technicke instalace.

4. "l“ato Smlouva je uzavřena na 7akladč výsledku vý'beroveho řízení na veřejnou yaka/ku malého rozsahu

pod názvem „Oprava a udržba domovního a b_\toveho fondu \ majetku Statutárního města Ostrava.

5\ ěřeněho městskému ob\odu Slezská Ostrava. obor zdra\mne-technicka instalace. (ID zakazký:

P21\7000000(H)

Zhotovitel prohlašuje. že se \ plném rozsahu seznámil s rozsahem a pmahou předmětu Smlouvý. že mu

jsou známý veskere technicke. kvalitativní a jine podmínký nezbýtne k realizaci zavazku ze Smlouvý a

že disponuje takovými podnikatelskými opráměnimi. kapacitami a odbornými znalostmi. ktere jsou k

provedení zmatku IC Smlouvý nezbvtnc.

6. Smluvní straný prohlašují. že předmět Smlouvý není plněním nemožným. a že Smlouvu uzavřel) po

pečlivém zvážení všech možných dusledku.

7. Stnlu\ ni straný timto prohlašují. že skutečnosti to edene ve Smlouvě nepo\ ažuji za obchodni tajemstvi \e

smýslu š 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjcjich \ýttžití a lveřejneni bez stano\eni

jakýchkoli dalsich podmínek.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uplnelio obsahu Smlouvý na protilu zadavatele.

9. Zhotovitel se zavazuje. Že po celou dobu platnosti Smlotný bude tnít s_jcdnanu pojistnou smlou\u pro

případ zpuqsobení škodý ()bjednateli nebo třetí osobě do vý se pojistného plnění nejmene 500 000.00 Kč

(limit pojistného plnění na jednu pojistnou udalost). kterou kdý'kolí\ na požádání předloží zastupci

Objcdnatclc.

’
J
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Článek ||.

Předmět Smlouvy

]. Zhotovitel se /Li\'£llLl_jC pro ()bjednatele provést na svuj naklad a nebezpečí dilo spočívající \ opravě a

údržbě domovního a b_\toveho fondu \ majetku ()bjednatele \ oboru zdramtně- technicke instalace.

přičemž se jedna zejména o zjištění příčin zavad na ro/vodech studene \od_\ (SV). teple vodý ('I‘V) a

odpadech. včetně stupačck a ležatých rozvodu. a jejich odstranění. výtněný a instalace zařizovacích

předmětu (umý\ad|a. \aný baterie. dřez). sprchové koutý a zástěný). čistění nepruchodne kanalizace

včetně kanalizačních přípojek (splaškové i dešťové). \ý'mený rozmdu vod) a odpadu. instalace b_\ tových

\odoměru. zkouský těsnosti. související zednické a malířskc pracc. po re\i/ní opravý apod, (dále jen

„Di/0 “ čí .. Předmět plněn/").

Do předmětu plnění nespadají prace prováděné komplexně. spolu se stavebními pracemi. které nejsou

oprav'ný'mi. udržm acítni či renovačními.

3. Specifikace Předmětu plneni v_vchazi ze zadávací dokumentace objednatele jakožto zadmatele \eřejne

zakazký a nabídký Zhotovitel:: jakožto dodavatele \ tomto výběrovém řízení. ()bě smlu\ní straný

prohlašují. že zadávací dokumentaci ()bjednatele a nabídku Zhotmitele podanou ve výběrovém řízení

mají k datu podpisu Smlou\_\ k dispozici.

4. (')bjednatel je opra\nčn dle s\e potřebý behem dobý stanm ene v čl. lll. Smlouvý pruběžně zada\at

Zhotm iteli Dílo. resp. jeho části. k provedení. ato dle dale uvedených ujednání Smlou\_\.

Zhotovitel se zavazuje Dílo. resp. jeho jednotlive části, pro ()bjednatele provest spotřebnou pečí

\ u_jednanem čase a obstarat vše. coje k jeho pro\ edcní. resp. k provedenijeho jednotlivých částí. potřeba.

6. Zhotovitel se zava/uje Dílo. resp. jeho _jcdnotli\e části. pro ()bjcdnatcle pro\ est \ rozsahu a za podmínek

u_jednaný'ch ve Smlouvě a dle požadavku specifikovaných ()bjednatelem v souladu s u_jednaními ve

Smlouvě.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava RámCOVá dOhOda

úřad městského obvodu

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotov íteli za řadně provedene Dílo. resp. za každou jednotlivou east Díla.

centr dle čl. Vll. Smlouv _v.

Článek |||.

Doba trvání Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provadet od účinností Smlouvý do v_věerpaní

finančního limitu ve výši 4 500 000.- Kč bez daně z přidané hodnot) (dále jen ..1)PH"). nejpozději však do

dne 31.13.3023.

Článek IV.

Zadávání a provádění jednotlivých částí Díla

[
l
l

10.

11.

v případě potřebý Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu. resp. objednav ku. k provedení konkrétní

casti Díla případně k předložení cenové nabídký na provedení Časti Díla. \' případe telefonické

objednavký musí být tato nasledne Zhotovíteli zaslána písemně. Objednávka bttde obsahovat blíže

specifikované požadavk) na Zhotovítele (zejmena místo plnění. termín dokončení. materiál. rozsah.

kontaktní osob). výkaz výměr) a lhutu pro její akceptaci. tj. pro její písemné potvrzení. (dale jen

.. Objednávku " ).

Obdrží-li Zhotovitel Objednávku. písemně ji ve stanovené lhutě Objednateli potvrdí; \ případě

telefonické Objednavký se telefonujíeí osob) domluví. jakým zpusobem telefonickou Objednávku

Zhotovitel Objednateli písemně potvrdí. V případě. kdý nehrozí nebezpečí z prodlení. což posoudí

Objednatel. předloží Zhotovitel objednateli cenovou nabídku na provedení Části Díla. a to bezplatně a

v termínu do 14 dnů od zaslaní písemné výzvý dle bodu l„

Akeeptuje-lí Zhotovitel Objednávku Objednatelc. tj. potvrdí jí dle čl. l\'. odst. 3 Smlouvy. provede

předmětnou čast Díla \ souladu s (,)bjednav'kou. Smlouvou. platnými právními předpisý. technickými

normami ajinýmí normami platnými \ době realizace předmětné easti Díla,

Objednatel se zavazuje předat Zhotov'ítelí informace potřebné k zahájení provadeni jednotlivých casti

Díla a k jejich samotnému prov adění.

Zhotovitel poskytne Objednateli na vyžádání jména a telefonní čísla osob provádějících konkrétní Část

Díla za účelem jeho upřesnění těmto osobam a kontaktní údaje pro nahlášení hav arie.

Místem plněníjsou budov) \ majetku ()bjednatele. přičemž Objednatel místo plnění v Objednavce vždý

dostatečně konkretizuje.

Zhotovitel se zavazuje zahajít provádění konkrétní častí Díla nejpozději třetí pracovní den od obdržení

()bjednavký. pokud se smluvní straný nedohodou jinak.

\" případe. kdý hrozí nebezpečí 7prodlení. což posouli (')bjednatel. je Zhotovitel povinen zahájit

provadeni konkretni casti Díla nejpozději do 24 hodin od obdržení Objednavk) . jde-li o naléhavý případ.

přičemž v takových případech bude termín zahajeni s prováděním konkretní Časti Díla uveden

\ Objednávce.

\'ezahájí—li Zhotovitel provadeni konkrétní časti Díla v daném termínu. výhrazuje si Objednatel pravo

zadat tuto část Díla k prov edení jinému zhotoviteli. ()dmítne—li Zhotovitel na výzvu dle čl. IV odst. 1

Smlouv _v' provést část Díla dle Smlouvý. jedna se o porušení smluvní závazkové pov innosti Zhotov itele

vuči Objednateli: odpovědnost a případná nahrada skodý. která v této souvislosti Objednateli vznikla. se

řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Součástí jednotlivých Částí Díla je i případné provedení příslušných provozních zkoušek a potřebných

dokončovacích a úklidových prací s Předmětem plnění souvisejících. včetně případného odvozu

demontovaného materiálu a likvidace odpadu. O odvozu a likvidaci demontovaného materiálu a

odstraněných předmětu nebo o jejich ponechání na místě plnění rozhodne Objednatel v Objednávce.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor. kde má být konkretní Čast Díla

prováděna a na zaklade předav acího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami zapujčit potřebné

klíče. pokud je ma k dispozici. \" případě zapujčení klíču je Zhotovitel vratí Objednateli zpět nejpozději

následující pracovní den po dokončení konkretní Části Díla. není-li dohodnutojinak.
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Statutární město Ostrava

' městský obvod Slezská Ostrava RamCOVá d () hOda

úřad městského obvodu

l2. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla pouzít materiál) první jakosti a standardní výrobk) v_vhovující

požadavkum kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona ě. 231097 Sb..

o technických požadavcích na výrobk) a o změně a doplnění některých zakonu. ve znění pozdějších

předpisů. a jeho prováděcích předpisu.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděníjednotlivých Částí Díla a v_v kontivat odborný dohled. Zjistí-

lí ()bjednatel. že Zhotovitel porušuje svou pov innost. muže požadovat. ab) Zhotovitel zajistil napravu a

prováděl jednotlivé části Díla řádným zpusobem. \'euěiní—lí tak Zhotovitel ani \ přiměřeně době. je

Objednatel oprávněn od Smlouvý odstoupit.

l4. Zhotovitel je oprávněn na nezbýtně nutnou dobu a v tic/h_vtneni rozsahu přerušit provádění jednotlivé

části Díla. jestliže:

a) provedeníjednotlivě části Díla brání v_všší moc.

b) při \"ý'$l\'_\'IU vážných skrýtý'ch překážek bránících řádnému provedení jednotlivě casti Díla. o nichž

Zhotovitel nevěděl. nemohl vědět. ani nemohl celou situaci přiměřeným zpusobem výřesit tak. abý

nemuselo být přerušeno provádění jednotlive casti Díla.

c) dojde k zastavení prov adění jednotlive Části Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu

nikoliv z duvodu na straně Zhotovitcle.

Přerušením provádění jednotlivé části Díla z uvedených dtív'odu přestávají dnem přerušení běžet lhutý

tímto přerušením dotčeně.

15. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotovitelí přerušení provádění jednotlivé části Díla na nezbytně nutnou

dobu a v nezbýtnem rozsahu. zejmena tchdý. kdý z:

a) zaměstnanci Zhotovitcle a jiné osoby jím oprávněně k provádění jednotlivé části Díla při práci

poruší platne' technické a bezpečnostní norm) a předpisv.

b) b_v vadný postup Zhotovitcle nepochý bně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění jednotlivé části Díla ()hjednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních

lliut tímto přerušením dotčených a nezakládá narok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně \'ícenakladu)

v_vvolaných přerušením.

l6. Zhotovitel je povinen oznamovat ()bjednateli provádění jednotlivých částí díla svými zaměstnanci.

případně zaměstnanci poddodavatele. který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelský. a na email

havaríc__<_z„sle/ska.cg. ato každý pracovní den v termínu do &““ hodín.

Článek v.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

l. ()patření z hlediska bezpečnosti práce a ochraný zdraví při práci. jakož i protipožární opatření v_v'plývající

7 pov ahý vlastních prací. je povinen na pracovišti /ajístít Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpis).

Pracovištěm se pro učelý Smlouvý rozumí místo nebo místa. kdcjsou práce. které jsou předmětem Díla.

Zhotovítelem v_v konávaný.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob. které se sjcho vědomím

zdržují v místě plnění. aje povinen zabezpecit jejich výbav ení ochrannými pracovními pomuckami.

3. Zhotovitel je povinen provádět v prubehu provádění jednotlivých casti Díla vlastní dozor a soustavnou

kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou.

4. Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na pracovišti.

5. Všichni zaměstnanci Zhotovitele. případně zaměstnanci poddodavatcle který pro Zhotovitele provádí

práce poddodavatelský. budou řádně oznaceni jako zaměstnanci Zhotovitele ěí poddodavatclc (např.

logem obchodní společnosti na pracovním oděvu).

Clánek VI.

Dokončení, předání a převzetí jednotlivé části Díla

Závazek Zhotovitele provest Dílo. resp. jeho jednotlivé části. je splněn jeho. resp. jejich. řádným

dokončením & předáním. Každájcdnotlivá čast Díla se považuje za řadně dokončenou. jestliže nebude při

převzetí v_vkazovat zadne vad) a nedodělký a vcškcre zkoušký skončí požadovaným výsledkem.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava RámCOVá dOhOda

úřad městského obvodu

Nejpozději do 7 kalendářních dnu od dokončení konkretní cásti Díla je Zhotovitel povinen Objednatcli

předat tý to doklady:

a) listinu. která budc obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací. soupis dodaného

materiálu. náklad) na ode demontovaneho materiálu a na likvidaci odpadtt (dále jen „Soupis

provedených pram”): Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci

(7)bjednatele. domovníkoví. nájemci ci uživateli prostor. kde b_vla konkretni část Díla prováděna.

pokud tito býli při provádění části Díla přítomni.

b) atest) použitých výrobku a materiálu. prohlášení o shodě.

cl certitikátý na použité material).

d) doklady o likvidaci odpadu.

dále jen „ Dokumentace "

Na 7aklade převzaté Dokumentace provede Objednatel kontrolu dokončené části Díla a tuto dokončenou

čast Díla prev ezme s výhradami. nebo bez výhrad.

() předání a převzetí každejednotlive' části Díla pořídí Objednatel se Zhotov itelem zápis o jejím předání

a převzetí (dále jen „Předávací proroka/“l. podepsaný“ zástupci obou smluvních stran. a to ve 2

stejnopisech. kdý každá smluvní strana si ponechá ] takový stejnopis.

\' případě. že Objednatel odmítne část Díla převzít. sepísi smluvní straný zápis. v němž uvedou svá

stanoviska ajejich oduv odněni a dohodnou náhradní termín předáni. Zmaří-li Zhotovitel přes písemnou

výzvu Objednatele. doručenou Zhotov iteli nejmene 3 dný předem. společně sepsání zápisu podle

předchozí větý. je Objednatel oprávněn sepsat tento zápis sám s ucinký. jako b_v b_\l sepsán oběma

smluvními stranami: takto sepsaný zápis Objednatel doručí thotoviteli.

Po dokončení každe jednotlivě části Díla se Zhotovitel zavazuje vý klidit a uklidit místo plnění bez

1b) tečného odkladtL nejpozději do 2 dnu.

Článek vn.

Cena Díla

].

I
9

 

Smluvní straný se dohodl) . že cena za provedení Díla bude hrazena postupně za každou provedenou cást

Díla.

Cena za jednotlivou část Díla je stanov ena dohodou smluvních stran \ souladu se yákoncm

Č. 526 1990 Sb.. Zákon o cenách. ve znění pozdějších předpisu. takto:

al cena za prov cdení prací. je?. jsou předmětem Díla. jc \ý'poětena /.a použití stanovene hodinové

zučtovaci sazby 197_()() Kč bez DPll/hodinar'osoba. kdý \ ceně je zahmuta i doprava osob a

materiálu:

b) cena materiálu dle jednotlivých ceníkový'ch položek aktuálního ceníku URS. platného k datu

vý stavení Objednávký na provedení části Díla nebo hodnota dodávek materiálu použitého při

realizaci jednotlivě části Díla (Specifikace - pořizovací nákladý v místě a Case obvý kle doložené

ceníkem zprostředkovatele. dodavatele či distributora): \'ýnásobená u každé položký

koelicientem 0.90. Ke stanov ene cene mohou být dále připočteny vedlejší rozpočtové nákladý

(zařízení staveniště. provozní \ ll\_\ ). a to v oduvodněných případech za předpokladu. Že

Zhotovitel doloží kalkulaci. / ní?. bude vý plývat oprávněnost účtování těchto nákladu dle platných

ceníku URS ponížených o slevu výše.

c) skutečně v_vnaloženě nákladý na odvoz demontmaného materiálu a odpadu včetně uložení na

skládku (doložené příslušným dokladem).

d) je-li \ Objednáwe stanoven termín zahájení provádění jednotlivě část Díla dle ěl. IV. odst. 8

Smlouvvje Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat v případě. že k provádění jednotlivě části

Díla dojde ve svátek. v sobotu. v neděli či během noci. příplatek ve výši odpovidajici minimální

výši příplatku náležejíclho zamestnanci dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb..

Zákoník práce. ve znění pozdějších předpisu. upravujících mzdu.

'l'akto stanovená cena je konečná a Zhotovitel není oprávněn účtovat Objednateli jine náklad) než výše

uvedené.
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Zhotovitel je povinen na zaklade výzvý ()bjednateli bezodkladné předložit doklad o nákupní cene

dodaného materiálu.

Bude—li z ()bjednávký zřejmé. že úhrada za oprav). ktere jsou předmětem Díla. spadá k tíži nájemce.

uvědomí Objednatel Zhotov'itele. abý náklad) spojené s takovou opravou inkasoval přímo na místě od

nájemce. Seznam techto jednotlivých oprav bude na v_vžádání k dispozici u ()bjednatele & bude sloužit

rovněž jako podklad pro fakturaci.

Součástí sjednané cený jsou veškeré práce a dodáv k_v. poplatký ajine nákladý ne/bý'tne pro řádné a úplné

prov edení jednotlivých casti Díla.

DPH bude účtována ve výši dle právních předpisu platných ke dni zdanitelného plnění a v_v'plý'v'a—li to

7 platné legislativý , Zhotovitel odpovídá za to. že sazba DPI l je stanov ena v souladu s platnými právními

předpisý.

Rozsah a cena případných menepraci ci víceprací budou vzájemné oboustranné odsouhlasený zástupci

()biednatele a Zhotovitele. a to před započetím sjejieh prováděním.

ČůnekVHL

Platební podmínky

Zhotovitel se zavazuje po ()bjednateli nepožadovat před předáním části Díla záloh) ani jiné platbý.

Podkladem pro Úhl'íldll u_jednane cený za provedení jednotlivé části Díla dle čl. Vll. Smlouvý jc

v_vt'íčtovani označené jako faktura. které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235 2004 Sb.. o dani z přidané hodnotv ve znění po/dejsích předpisu (dalejen „Zákon 0 DPI/"l. (dále

jen .. Faktura ").

Faktura musí krome náležitosti stanovených platnými právními předpis_\' pro daňový doklad dle š" 29

Zákona o DPH obsahovat i t_vto údaje:

a) číslo Smlouv'ý a datum jejiho uzavřeni.

bl Čislo (')bjednávký a datum jejiho \_\>l21\'Cnl_

c) obchodni firmu. ná7ev nebo jméno a příjmení. sídlo. [CO a DIC Zhotov itele.

d) nazev. sídlo. IČO a DIČ ()bjednatele.

e) cislo a datum v_v stav ení Faktury

t‘) lhutu splatnosti Fakturý.

) Soupis pro\ edených praci.

) označeni banký a číslo účtu. na který má být zaplaceno.

i) označení osobý. která fakturu v_v stavila. včetně jejího podpisu a kontaktního telel'onu.

(

:
5
"
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Zhotovitel je oprávněn v_vstavit Fakturu do výše eený jednotlivé části Díla až po provedení jednotlivé

části Díla. resp. po jejím dokončení a předání Objednateli a převzetí ()bjednatelem dle cl. \f'l. Smlouvý.

V případech stanovených v zákoně o DPH vý stavi zhotovitel fakturu bez DPH (rezim přenesené daňové

pov innosti). \ takovém případě objednatel v_vpoéte DPH v zákonné výši a provede úhradu samotné DPH

přímo na účet správce daně. Zaplacení zhotoviteli cen) za prov edení Díla bez DPH bude považováno za

splnění zavazku ()bjednatele uhradit sjednanou cenu za Dílo nebo jeho část.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetíjednotlive casti Díla bez vad a nedodélku. Zhotov ítel

v_v stavi Fakturu nejpozději do lš dnu ode dne zdanitelného plnéní.

Smluvní straný si ujednalý. že veškeré platbý budou prováděný bezhotovostně na čísla učtu uvedená

v záhlaví Smlouvý. neni-li dále stanoveno jinak. nebo nedohodnou—li se smluv ni stran) jinak.

Smluvní stran)“ se dohodlý. že úhrada v_vstavene Fakturý bude provedena na Číslo účtu uvedene

Lhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na Číslo účtu uv edené v záhlaví Smlouvý. Musí se vsakjednat o číslo

účtu zveřejnené zpusobem umožňujícím dálkový přístup dle „\" % Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

o účet vedený v tuzemsku.

Lhtita splatnosti všech řakturje 30 dní od jejich doručení. přip. dojití. Objednateli. Povinnost Objednatele

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné Častký z účtu Objednatele ve prospěch učtu Zhotov'itcle.

\' případe prodlení Objednatele s placením Fakturý muže Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
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Stane—lí sc Zhotov itel nespolehlivym platcem ve smyslu § ltlóa Zákona o DPH. je povinen neprodleně

tuto skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivym plátcem daně dle š lOóa Zákona o DPH.je Objednatel oprávněn

uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo na účet

správce daně v souladu s & l()\)a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve vysi DPH na účet správce daně

Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedenijednotlive částí Díla bez DPH bude považováno za

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení časti Díla.

Zhotovitel zašle či osobně doručí lAakturu ()bjcdnateli \ souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lht'tty splatností vrátit Fakturu bez zaplaceni. a to v případě. kdy“

Faktura neobsahuje potřebně náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené řaktuře musi

Objednatel uvést duvod vracení. (_)práv nenym vracením Faktury přestává běžet pttvodni lht'tta splatností.

Cela lhuta splatnosti beží znovu ode dne doručeni_ příp. dojití. opravené nebo nově vy staveně Faktury.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

.*
—

'
J
I

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu. funkčnost a uplnost jednotlivých částí Díla provedenych na základě

Smlouvy. dále se zavazuje. že jednotlivé části Díla budou prov edcny \ souladu s podmínkami Smlouvy.

v parametrech stanovených \ Objednav ce a že jakost prov edenych prací a dodávek. jsoucich předmětem

Díla. bude odpov idat technologickým normám a platným právním předpisum \ době realizace

jednotlivých částí Díla.

Zhotovitel se zavazuje. že v záruční době budou jednotlivé části Díla zpusobilé k použití pro ujednany.

příp_ obv'ykly účel. a zachovají si ve Smlouvě ujednane. jinak obvyklé vlastností.

Zhotovitel poskytuje na každou jednotlivou čast Díla záruku v délce 36 měsícu. Záruční doba začíná

běžet dnem předání jednotlivé části Díla na základě Předávaciho protokolu. Záruční doba se prodlužuje o

dobu. po kterou bude trvat odstraňování \ ad Zhotov itelem.

Záruka se nev 7tahuje na vady zpusobené nesprávnym provozováním jednotlivé části Díla. jejim

poškozením vyšší mocí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční dobé vyskytnou na jednotlivé části Díla vady. je Objednatel povinen t_vto u

Zhotovitele reklamovat prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečného odkladtt po jejich

zjisteni. V reklamačním protokolu musi byt vady popsány. Stejne účinky jako vy tčení vad v reklamačním

protokolu má i převzetí částí Díla s vyhradami dle čl. \'l. odst. 3 Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje začít s odstranovt'tním vad bez zbytečného odkladu. nejpozději do 4 pracovních

dnů. od oznamení přislusnych \ ad Objednatelem a vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.

pokud to charakter vad a podmínky dovolí_ nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. pokud se

smluvní strany písemné nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady; i v případě. kdy

neu/.nt'tva. že za vady odpovídá: ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o

reklamaci.

V případě. že Zhotovitel ve lltutě uvedené v čl. IX. odst. 7 Smlouvy nezačne s odstraí'továnim vad na

jednotlivé části Díla. je Zhotovitel srozuměn s tím. že Objednatel je oprávněn odstranit vady sám či

prostřednictvím třetí osoby. a to na náklady Zhotovítele. Castku. kterou Objednatel vynaloží při

odstranění vad či kterou zaplatí za odstraněni vad třetí osobě. je Zhotovitel povinen uhradit ()bjednateli

do 30 dnu poté. co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstraněni případnyeh vad je Objednatel povinen umožnit

zamestnancum Zhotovitelc ajinym osobam pověřeny m Zhotov itelem přístup do prostoru. kde se nachází

reklamované vada. O odstranění vad smluvní strany sepisou zápis. v němž pověřeny zastupce (Z)bjednatele

potvrdí. že část Díla po odstranění vad a nedodělku od Zhotovitele přebít—a.

Odstraněním vad není dotčen narok ()bjednatele na smluvní pokutu a náhradu ujmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou upravu práv /. vadného plnění \ Občanském

zakoniku.

Ramcova dohoda o dllO - „št mm 1
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Článek x.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 280-1 a násl. Občanského 7akoníku.

Zhotovitel je pov incn počínat si při provádění jednotlivých částí Díla tak. aby nedošlo k neduýodne újmě

na svobodě. Zdraví. životě nebo na \ lastnictv i jiného.

Zpusohi-li Zhotm itel při provádění jednotlivých částí Díla ()bjednatcli či jiným osobam škodu. at“

porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti 7e Smlouvy. nahradí škodu ! toho

vzniklou. a to jejim odstraněním a pokud to není dobře možné. tak \ penězích.

Použije-li Zhotovitel při proý ádění jednotlivých částí Díla zmocněnce. lamčstnance nebo jiného

pomocníka nahradí škodu jim Lpusobenou stejne. jako by ji z.pusobil sam. 'lato povinnost Zhotovitele se

vztahuje také na jeho připadne poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy ( škody ) \'7nika \ edle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě

a vedle \e Smlotne ujednaných pov innosti.

Článek XI.

Smluvni pokuty

I.

h
i
d
!
»
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Pro případ. Ze Zhotovitel nesplní povinnost dle Smlouvy. se smluvní strany dohodly. že Objednatel je

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty. a to za každejednotlive porušení:

a) 500.- Kč za každý i započatý den prodlení se Litháanlm provadeni jednotlivé části Díla dle čl. IV.

odst. 7 či 8 Smlouvy.

hl I(I0(I.- Kč za každý i započatý den prodlení se žahajením provádění jednotlivé části Díla dle

čl. IV. odst. 7 či X Smlouvy vyžadující přítomnost či součinnost nájemniku či třetích osob.

c) 500.- Kč /a každý i žapočatý' den prodlení š vrácením 7apujčený'ch kličú dle čl. IV. bod I I Smlouvy

dl 5 ()()().- Kč za ztrátu kliču zapujčený'ch dle Cl. I\r'. hod ll Smlouvy

el 500.— Kč za každý případ nedodržení povinnosti dle čl. IV. hod ló Smlouvy

f) 2()(l.- Kč za každý i započatý“ den prodlení s termínem dokončení jednotlivé části Díla stanoveným

v Objednávce.

g 5 ()0().— Kč za každý zjištěný případ porušení čl. V. odst. 5. Smlouvy

hl 2()()_— Kč za každý i započatý den prodlení s předáním Dokumentace dle čl. \v'l. odst. 2 Smlouvy.

i) 200: Kč za každý i Lapočatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělku uvedených \ zápise dle

Čl. VI. odst. 5 Smlouvy.

j) Z(l(l.- Kč /.a každý“ i započatý“ den prodlení s odstraněním \ad \ytčený'ch ()bjednatelem \ souladu

s čl. IX. odst. 6 Smlouvy v termínech dle čl. l.\'. odst. 7 Smlouvy.

k) 500.— Kč za každý i mpočatý den prodlení s \ýklí/cním a uklízením místa plneni po dokončení

jednotlivé části Díla dle čl. \"I. odst 6 Smlouvy.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulatív ne.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok ()hjednatele na náhradu škody.

Smluvní strany prohlašují. že sjednaná výše smltnnieh pokut je přiměřená významu utv r/ených

smluv ených povinnOští.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu \'ýčíšlenou ()hjednatelem v písemné výzvě zaplatit na účet

()bjednatele uvedený“ ve vý zv č. jinak na účet objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavujc Zhotovítele pov innosti (splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvr/cnou

Článek XII.

Zánik Smlouvy

I.

' Ramcova dohodaodílo- azení! : .

Zpusob) ukončení Smlouvy:

a) uplynutím doby stanovené v čl. III. Smlouvy.

h) \yčerpaním linančního limitu stanoveneho v čl. III, Smlouvy.
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c) písemnou dohodou smluvních stran.

(1) písemnou v_v'povedí nekteré smlm ní strany. přičemž smluvní strany jsou oprávněn) písemné

\)ptiv'edet Smlouv u i bez udání duvodu; \_\'povední doba činí 2 měsíce & laciná bežet prv ním dnem

následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsící. \ ném) písemná \\ poved' druhé

smluvní strane dosla.

e) písemným odstoupením nektere smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem.

fl písemným odstoupením (_)bjednatele od Smlotn _v \ těchto případech:

|. b_vl proti [hotovíteli jako dlužníku podan nav rh na zahájení insolvenčního řízení.

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem.

ll. insolvenčním soudem b) lo v_v dano rozhodnutí o úpadku Zhotovítele jako dlužníka.

lll. je-li část Díla provedena zjevné nekv alitnč.

l\". je-lí Zhotovitel \ prodlení s řádným pro\ edenítn častí Díla a (“)bjednatelí tím vznikla skoda

\ podobe ušlého zisku na najemném nebo skoda na majetku.

V. je-lí Zhotovitel zjevné neschopen [)ílo. příp. jednotlivou čast Díla. \ termínu dokončit z

duvodu nedostatku financí. např. proto. že neplní své tinanční závazk) vuči svým

poddodavatelúm či dodavatelum materiálu.

\.'1_ nebude-li minimalne ve 3 případech Zhotovitelem dodržen termín pro potvrzení Objednávky

nebo pro zahájení prov aidéní konkrétní častí Díla dle čl. l\'. odst. 7 a 8 Smlouvy.

\v'll. nebude-li minimálne ve 3 případech Zhotovitelem dodržen termín pro podání ceno\é

nabídky na realízací jednotlivé části díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy.

\"lll \ případe uvedeném \ čl. lV. odst. l3 Smlouvy.

IX. \_v'_ide—li najevo. Ze Zhotovitel uvedl \ ramci v_v'bčrmélto řízení nepravdivé či zkreslené

informace. které b_v mel) zřejmý \ lív na v_v'ber zhotovitele pro uzavření Smlouvy.

X. nebude-li minimálne ve 3 případech zamestnanci Zhotovitele nebo zamestnanci

poddodavatele dodržen članek \". bodu 5 Smlouvy.

Xl. nebude-li Zhotovítelem minimalne \ 5 případech dodržen članek l\/. bod lo Smlouvy.

\[v' poved" í odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní strane.

Smluvní stran) se dohodl). že aplikace ustanovení „* 259] a § 2595 Občanského zákoníku. se v_\ lučuje.

L'Íčink) odstoupení od Smlouvy nastav ají dnem jeho dojití Zhotovitelí.

()dstoupením od Smlouvv zanikají v rozsahujeho učínku práva a povinností smlu\ ních stran. Odstoupení

od Smlom _v se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokut) nebo úroku z prodlení. pokud již dospel.

práva na náhradu škod) vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednaní. které má vzhledem ke své

povaze zavazovat smluvní stran) i po odstoupení od Smlouv).

Článek XIII.

Ostatni ujednání

Zhotovitel nemuže bez předchozího písemného souhlasu ()bjednatele postoupit svá práva a povinností

!, této Smlouv) třetí osobě.

Zhotovitel je povinen bez zh_vtečneho odkladu písemné upozornit ()bjednatele na následkv takový ch

rozhodnutí a úkonu. které jsou zjevne neúčelné nebo ()bjednatele poškozují.

Smltn ní stran_v prohlašují. že údaje uvedene \ záhlaví Smlouv) jsou v souladu se skutečnosti v dobe

uzavření Smlouv) . Smltn ní strany se zavazují neprodleně oznámit zmenu dotčených udaju druhé smluvní

strane.

Smluvní stram si ujednalv. že zasílání. doručování a dojití vsech písemností t_v kajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou. včetne písemností zasílaných po skončení právních účinku

Smlouvv. se řídí temito prav ídl_\ :

a) písemnosti se zasílají:

]. prostředníctv ím veřejné datové sítě do emailov e nebo dato\é schrank) adresáta.
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ll. prostřednictvím provo7o\atele poštovních 51117011. 1011710 111711010111 poštovní licence. a to na

adresu pro doručování uvedenou v! 7211112111 S11110111'_1. přip. 110711011 písemné aktualizovanou.

jinak na adresu sídla zapsanou \ prislusnem 101'01 nem rejstříku.

b) písemnosti 50 osobné 111111101111:

[. Zhotm itelcm osobně na podatelnu (_)bjednatele.

c) smluvní 51121111 jsou 5107111110111511111.70:

1. 72151111211011110 51111111111 stran) 01152111111101 1112111111011112'1111211110501 ane druhe 51111111111 straně 1112110

1011 “Za'silku”1

- 1110 d11r11001121. resp. 11 došla. dnem. kd_v 51 11 osobne převezme.

— jije doručena. resp. ji došla. dnem. kd_\ 11 1'} 7ick_\ odmitne 11101711.

ll. 11101 110111'11011111011111 211110521101 1 pusobi pr2'11'1111cd112'111101105031010011 okamžiku. kd_v mu projev

v'ule dojde. tm. od okamžiku. kd_v se dostane do 5101'} dispozice adresáta; zmaři-li 101101110

adresát dojití Zásilky. 1112111. 7.0 1215111121 12111110 došla. V případe zaslaní Zásilk_\

prostřednictvím provozovatele 11115101111011 služeb se 11121 za to. 70 Zásilka adresátovi 110.5121

třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

|.

:
“

’
J
I

Nestanoví-li tato Smlouva v_v'slovne jinak. řídí se 11121121 21 povinnosti smluvních stran platnými právními

předpis) Česke republik). 70111101121 příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 21 právními předpis)

souvisejícími.

\ případe. 70 nektere ujednání S111101111 se stane n0110111n1'111 Ci neplatnv'm 711512112111 ostatní ujednání

S11110111'_1 1101111121 01 platná. Smluvní stranv 50 7211 azuji takove ujednání nahradit ujednáním 110111111111 01

platn_\m. ktere sv_\m obsahem 2151111510111 odpovida nejlepe obsahu 21 511115111 ujednání puvodniho.

Veškeré zmen) 21 doplneni Smlouv') jsou 111117110 1011 110 dohode smluvních stran. vv 721111111 písemnou

tormou 211501111107110 jen \ p111121d0.7011111 1101111110111101115011) 1101111111111} 7adaní veřejné 7211121711} 2172111111121

o 7211121121111 \01'01111'L11 72111217011 \e 7110111 11117110151011 111011111511. D01101121 0 zmene 72112171111 imisí 111'1

podepsána opravnen) 1111 72151111101 smluvních stran 21 721 dohodu o změně 72511 a7.ku 115101111 prohlášena.

Dohod\ o 71110110 72112171111 se \*_\hotovu_jí ve stejném počtu výtisku jako Smlouva 21 budou 170511111110

01510\ 2111);

Smluvní stran) se dohodly ve 511115111 115131101011101 740111151. .‘1 ()11021115110'11117.211111111111110 v_v 11101111 přijetí

nabidk) s dodatkem nebo 011L111 1k011.'l 1111} 7. dodatek 01 011011} 11121 podstatně 1101110111 1101111111111) nabídky

Smluvní stran) 511011110 11101112151111. 70 51 Smlouvu předjejím podpisem řadně 111000111370 b_\la uzavřena

po 17211011100111 projednání podle 1011011 1112110 a 51 01101111L 11110 1217110 a srozumitelně. nikoli 1 tísni a 7.21

napadne 1101111011111L11 podmínek Smluvní stran) potvrzuji 511121111051212111101111011051 5111101111 511111111170

11101101111111 112151110111L1111111 podpis_\.

Smlouvu je 11110101L1121 \ 3 510111011150011.k21711_\' 5' platností originalu. 7 1110117 .51 Objednatel ponechá 3

stejnopis_\ podepsané 0111'211110111'1111 72151111101 smluvních stran a Zhotovitel 1 takovýto stejnopis

Objednatel jako 1170111111 52111105111211111 celek tj. 1110515111 obvod je dle zákona 0. .140/201.= Sb

7112131111011 podmínkách účinnosti nektei_\clj 51111111.111Lr01n11121n1 techto smluv 21 o registru smluv (Lakojt

o registru smluv 1. ve 7110111 po/dejsich předpisu. povinen 11101011111 Smlouvu prostřednictvím registru

51111111. přičemž tak 1101111 \ zákonné lhute .10 111111 od uza\řeni Smlouvv

S11110u1 a nabvva 111211110511 21 1101111111511 dnem. kd_\'|_l podepíse 0111211110111 zastupce posledni 51111111111 stran)

1101111110 vsak Smlouva nabude účinnosti dnem jejího 710101110111 prostřednicoím registru 51111111 1110

2211101121111'0g1511'11 smluv.

Článek xv.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti pravniho jednaní dle š 41 7211101121 c. 138/3000 Sh. L1 obcích (obecní 7ří7ení). ve 7110111

pozdějších předpisů:
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Statutární město Ostrava

' městský obvod Slezská Ostrava RámCOVá dOhOda

úřad městského obvodu

K usz'cni Smlom} mít Objednatel souhlas Rad) městského obmdu Slezská ()straxa udělený usnesením

C. 3050 R.\1()h—Slc 1823 ()5 /c dne It). ()2. 2031. který m h} In rozhodnuto o \ýheru nqixhodnčjší nabídky a o

tt/m ření rámcoxé dohody o dílo.

Zu ()fvjt't/m/lu/u Zu Z/mrrn'ilu/t'

Datum: * „ , ' ‘1‘ ' * Datum: _

Místo: Ostrava Místo: ., __ —

  

 

Bc. Richard Vere-E

starosta

Ing. Roman Žalmánek

jednatel   
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