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ární město Ostrava

ý obvod Ostrava—Jih, úřad městského obvodu

dopravy a komunálních služeb

Číslo smlouvy odboru:

Rámcová smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu

IČ: 00845451

DIC: ’

Peněžní ústav:

čísloúčm _
KS:

VS:

 

 

dále jen objednatel

a

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25 709 00 Ostrava

zastoupeny—předsedou představenstva

IČzv 25396544

DIC: CZ25396544

Peněžní ústav:

  

KS:

VS:

 

dále jen zhotovitel

Opravy na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřených do

správy městského obvodu Ostrava — Jih, 2021 - 2022

Agendové číslo smlouvy: S/0492/2021/ODK

4/031/140/21

OSTRAVA

OSTRAVA-JIH

Rámcová smlouva



Statutární měs
to Ostrava

, ,

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
RamCOVa

SmIOuVa

Odbor dopravy a komunálních služeb

Obsah smlouvy

r
,

čl.l. Uvodní ustanovení

1. Tato rámcová smlouva o dílo je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a V souladu s § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s jedním zhotovitelem. Tato smlouva

upravuje podmínky týkající se zadávání a plnění jednotlivých zakázek na práce spočívající V zajištění

oprav asfaltových povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy na území městského obvodu

Ostrava — Jih, svěřených do správy tomuto městskému obvodu.

2. Tato rámcová smlouva je uzavřena V souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této rámcové smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětu dílčích plnění zadaných na

základě této smlouvy, a to ve výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží

zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu
smlouvy.

6. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.

7. Zhotovitel díla, které je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u tohoto dila

provádět technický dozor.

8. Rámcová smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne

05.08.2021, pod č. usn. 4812/RMOb-JIH
/1822/83.

.U
‘

čl.II. Předmět smlouv
y a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provádět na svůj náklad, na své nebezpečí za podmínek

uvedených v této rámcové smlouvě opravy na místních komunikacích III. a IV. třídy na území

městského obvodu Ostrava - Jih, svěřených do správy tomuto městskému obvodu a činnosti s timto

související, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.

2. V cenách za opravy budou obsaženy náklady spojené s očištěním plochy, strojní pokládkou

asfaltobetonovou
směsí, provedení zaměření (soupis všech oprav, např. opravených výměr ploch, délek

obrubníků, atd.). Kontrola tloušťky asfaltové vrstvy bude prováděna při pokládce asfaltových vrstev za

přítomnosti zhotovitele a zástupců objednatele - správců místních komunikací, o kontrole bude proveden

zápis do stavebního dení .

3. Jednotlivá dílčí plnění budou zhotovitelem realizována na základě vystavených dílčích objednávek (dále

jen „objednávka“) za podmínek touto smlouvou stanovených. Objednatel bude vystavovat objednávky

na dílčí plnění v průběhu trvání této smlouvy průběžně podle svých aktuálních potřeb.

4. Objednatelem vystavené objednávky budou obsahovat místo plnění, rozsah požadovaného plnění, dobu

plnění a termín dokončení plnění. Objednávky budou
vystavovány v písemné formě.

5. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) potvrdit objednateli přijetí objednávky dílčího plnění

zadávané na základě rámcové smlouvy nejpozději do 48 hod od jejího doručení a ve lhůtě dle

požadavků objednatele V objednávce zajistit umístění odpovídajícího dopravního značení. Pokud

zhotovitel vuvedené lhůtě písemně (e-mailem) nepotvrdí objednateli přijetí objednávky, a dále se do

dalších 24 hod písemně (e-mailem) s dostatečným odůvodněním neomluví, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny objednávky za každý i započatý den prodlení

s potvrzením objednávky.
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6. V případě, že objednávka nebude obsahovat náležitosti uvedené V odst. 4. tohoto článku, zhotovitel

neodkladně upozorní objednatele na nedostatky objednávky a poskytne objednateli součinnost

nezbytnou pro odstranění závad objednávky.

7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílčí plnění dle této smlouvy vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost

a na vlastní náklady.

8. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla. Odpad je nutno zlikvidovat v souladu

sustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadu bude objednateli předložen současně s fakturou. Za

nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5%

z ceny objednávky za každý zjištěný případ (za každé jednotlivé dílčí plnění).

9. Zhotovitel je povinen provést dílčí plnění a následně jej předat v určené lhůtě objednateli v místě dílčího

plnění, přičemž o předání a převzetí dílčího plnění bude sepsán zápis dle čl. VIII. této smlouvy. Bez

vyhotovení zápisu a potvrzení objednatele, že dílčí plnění bylo provedeno řádně a včas, nelze provedení

dílčího plnění považovat za řádně splněné. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny objednávky za každý i započatý den prodlení

s provedením objednaného dílčího plnění.

10.Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy,

technickými normami, ustanoveními této rámcové smlouvy a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci apod. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta

ve výši 0,1% z ceny objednávky za každý zjištěný případ (za každé jednotlivé dílčí plnění).

1 1 .Zhotovitel bude po dobu platnosti rámcové smlouvy provádět dilo V pracovní dny; ve dnech pracovniho

volna může dílo provádět pouze se souhlasem objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny objednávky za každý den

pracovního volna, kdy bude zhotovitel bez souhlasu objednatele provádět dílo.

12.Zhotovitel bude po dobu plnění smlouvy zaznamenávat umístění a příslušný počet opravených ploch,

přičemž u každé plochy pořídí odpovídající fotodokumentaci (minimálně však v počtu 2 ks — tzn. před a

po opravě). Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta

ve výši 0,1 % z ceny objednávky za každý zjištěný případ.

13.Součástí předmětu plnění je i povinnost zhotovitele zajišťovat průběžný úklid staveniště a odvoz

a likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti. Staveništěm se rozumí místo výkonu dílčího plnění.

14.0bjednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení objednaného dílčího plnění zaplatit zhotoviteli cenu

sjednanou dle dále uvedených podmínek.

1 5.Součástí předmětu této smlouvy je rovněž případné zajištění:

a) zařízení staveniště při opravách, úhrada za dodávky energií, vody apod. (elektřina, tepelná energie,

voda pro stavební účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak),

b) vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi,

c) uvedení místa po provedení díla do původního stavu.

16.Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné

k realizaci díla a že disponuje technickým vybavením (např. finišer, 2 ks vibrační válec) a takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

17.0bjednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků V době předání a zaplatit za něj

zhotoviteli cenu dle podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.

18.Smluvní strany prohlašují, že předmět rámcové smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

19.Předmět rámcové smlouvy může být navýšen o práce a činnosti, které nastanou V

důsledku nepředvídatelných okolností. Zhotovitel nemusí provádět objednané práce, které přesáhnou

sjednanou cenu dle přílohy č. ltéto smlouvy.

čl.III. Doba trvání smlouvy

1. Předmět plnění rámcové smlouvy, speciňkovaný V čl. 11. této smlouvy, bude zhotovitelem objednateli

poskytován V průběhu období ode dne účinnosti této smlouvy do vyčerpání finančního limitu ve výši
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21 000 000,- Kč včetně DPH nebo do uplynutí doby, tj. do 31. 12. 2022, podle toho, která skutečnost

nastane dříve. V případě vyčerpání finančních prostředků před tímto datem je dnem vyčerpání

finančních prostředků ukončen smluvní vztah, vyplývající z této smlouvy.

2. Jednotlivá dílčí plnění budou poskytována na základě písemných objednávek. Pokud zhotovitel

objednávku na dílčí plnění potvrdí a zahájí na jej ím podkladě požadované práce, platí, že s podmínkami .

objednatele specifikovanými vobjednávce souhlasí. Předpokládaný požadavek čerpání oprav pro rok

2021 je 20 % z celkové částky z finančního limitu rámcové smlouvy.

čl.IV. Cena za plnění

1. Cena platí po celou dobu platnosti této smlouvy a je sjednána na základě dohody smluvních stran jako

cena smluvní, nejvýše přípustná; cena za každou objednávku bude stanovena jako součin jednotkových

cen pro jednotlivé pracovní úkony a jednotky množství vykonaných úkonů podle ceníku konkrétních

pracovních úkonů (příloha č. 1 této smlouvy). Tato příloha je nedílnou součástí této rámcové smlouvy a

bude platná po celou dobu trvání této rámcové smlouvy.

2. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel

odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se

dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené

pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH

použita účinná sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

3. Cena stanovená dle odst. 1 tohoto článku je již konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné

kprovedení předmětu plnění včetně nákladů na zajištění místa plnění a dalších nutných vedlejších

nákladů a zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoli jiné náklady. Součástí sjednané ceny

jsou veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a likvidaci odpadů, osazení dopravního značení a

další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené svývojem cen vstupních nákladů, a to do doby

ukončení této smlouvy.

5. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla

v rozsahu čl. ll. této smlouvy V kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

čl.V. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o DPH“). Statutární město Ostrava jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve

smyslu § 92 a odst. 1 a 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

2. Podkladem pro úhradu dílčího plnění je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) uvedeno na první straně této

smlouvy

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,
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0 soupis provedených prací v zjišťovacím protokolu,

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc se považuje za

samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro nepřenesenou

daňovou povinnost je den předání a převzetí díla. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem

skutečně provedených prací podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.

Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího

zdanitelného plnění.

5. Datum splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky zprodlení, smluvní pokuty,

náhrady škody aj.) je stanoveno dohodou na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé

smluvní straně (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z

bankovního účtu. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn

Pokyn GFŘ D—22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována cena objednávky nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti

vrátit zhotoviteli kprovedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

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

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

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet

vedený v tuzemsku.

10.Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jím

vprůběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane

zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně

příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny na bankovní účet správce daně

zhotovitele a zaplacení ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit

sjednanou cenu díla.

11.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

12.Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

13.Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.

14.Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních

prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

15.Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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16.Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomý, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy vpředem určeném

limitu každoročního čerpání.
'

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedených dílčích plnění bude plně

splňovat potřebné náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ktomu se

zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich

jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů a kontrolně zkušebních plánů stanovených českými technickými

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a

postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných

vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel

odstranit na své náklady.

3. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.

4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Staveniště a provádění díla

1. Zhotovitel je povinen začít s prováděním dílčího plnění nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne

doručení objednávky, pokud není v objednávce uvedeno j inak. Za nedodržování tohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny objednávky za každý i započatý

den prodlení s plněním dílčího plnění.

2. Dílčí plnění musí být dokončeno do 30 dní od prvního dne začátku stavebních prací, pokud nebude

předem dohodnuto jinak. Dílčí plnění se přeruší pouze vlivem špatných klimatických podmínek nebo

potřebou technologické přestávky.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu uvedeného vprotokolu o předání a

převzetí dílčího plnění. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu tím vznikly, a současně smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny objednávky za

každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit provedené stavební práce před poškozením a

krádežemi až do předáni dílčího plnění k užívání objednateli.

6. Objednatel je oprávněn vykonávat dohled nad prováděnými pracemi, kčemuž zhotovitel poskytne

veškerou součinnost.

7. Zjisti-li zhotovitel při provádění dílčího plnění skryté překážky bránící jeho řádnému provádění, je

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8. Pracovníci budou na pracovním oblečení jasně označeni logem zhotovitele.
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9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo Vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto

škody poškozeným uhradí.

10.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

požadovaného dílčího plnění.

11.Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že

tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních na požádání potřebných správních řízení.

12.Přenechá-li zhotovitel provedeni díla dle objednávky třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele,

nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 %

z ceny objednávky, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Předání dílčího plnění

1 . O předání dílčího plnění bude sepsán písemný zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel

a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo smlouvy o dílo, včetně čísel jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,

e) fotodokumentace před a po opravě,

i) datum a místo sepsání zápisu,

g) termín vyklizení staveniště,

h) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

i) protokoly s prohlášením o vlastnostech použitých materiálů,

j) podpis zástupců obou smluvních stran (za objednatele se musí jednat o osobu oprávněnou k převzetí

dílčího plnění dle čl. XI. odst. 5).

2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Objednatel

není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání

nepředane' části musí mít písemnou formu.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným

technickým normám, technickým podmínkám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů

materiálů a výrobců, platných V České republice V době jeho realizace

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a vady, které se na díle projeví

V záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i V případě,

kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva

2 odpovědnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce:

- na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla objednatelem.

Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce a V průběhu záruční doby na provedeném díle vada,

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a navrhne termín

$
"
?
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pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě písemně

oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem

řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které

musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani V tomto případě ke shodě ve

způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto

vzniklé účtovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovnich dnů ode dne odsouhlaseného

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Vpřípadě nedodržení

termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto

článku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

10.V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo V případě nedodržení

dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo

neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,1% z ceny objednávky za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.Způsobí-li zhotovitel při plnění předmětu objednávek zadaných na základě této smlouvy nebo

v důsledku jejího porušení či porušení obecně závazných právních předpisů jakoukoliv škodu

objednateli nebo třetím osobám, nese za ni plnou odpovědnost

12.0bjednateli náleží smluvní pokuta bez ohledu na to zda, a V jaké výši, vznikla objednateli prodlenim

plnění škoda. Objednatcli náleží vedle smluvní pokuty i náhrada škody, a to i škody převyšující smluvní

pokutu.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele stím, že na smluvní

pokuty bude vystavena samotná faktura.

.
“

čI.X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně (tj. nejméně 2x) poruší tuto

smlouvu, opakovaně nedodrží sjednané termíny plnění objednávek nebo odmítne provést pracovní úkon

sjednaný touto smlouvou, dále pokud bude na zhotovitele prohlášen konkurz nebo zavedena nucená

správa.

2. Na odstoupení od smlouvy musí objednatel zhotovitele písemně upozornit nejméně 15 dnů předem a

uvést důvod odstoupení.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se

dohodly, že Vpřípadě pochybností o doručení se odstoupení považuje za doručené třetí den po jeho

odeslání.

čI.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním V centrálním registru smluv dle

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

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

smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření

dodatků V dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení V Radě městského obvodu

Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je

důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou,

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Ukončí-li rámcovou smlouvu výpovědí

zhotovitel, je povinen dokončit všechna díla zadaná objednatelem do dne předcházejícího poslednímu

dni výpovědní lhůty. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

Za zhotovitel ' rá n‘n ' “ h:   

  

   

  

 

smluvních:

Kontaktní osob\ ob'ednatele ve věcech smluvních:

*Vedouciodboru dopravy a komunálních služeb

a o o u c o n tomnosti:

edoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru).

natele ve věcech technických:

eferent správy místních komunikací

a povereni zaměstnanci odboru dopravy a komunálních služeb.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda

a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní

pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením

smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívajíce sve' smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných

peněžitých nároků vzniklých ztéto smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982

občanského zákoníku.

9. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne

doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

10.Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

11.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

straně.

12.Pro případ, že kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

13.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

14.Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 občanského

zákoníku.

15.Zhotovite1 prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

16.Sm1uvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev
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Statutární město Ostrava
, ,

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu Ramcova Sm |0uva

Odbor dopravy a komunálních služeb

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

i

17.Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se

předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto

v této smlouvě.

18.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré infomiace, doklady apod. písemnou formou.

19.Veškerá komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem (zejména komunikace týkající se objednávek a

potvrzení jejich přijetí) bude probíhat v elektronické podobě opatřené uznávaným elektronickým

podpisem ve smyslu 2. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

znění pozdějších předpisů.

20.Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně

přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

21 .Nedílnou součástí rámcové smlouvyje:

Příloha č. 1 — položkový rozpočet oprav asfaltových ploch a souvisejících oprav

Příloha č. 2 — Oznámení o splnění podmínek společnosti Ostravské komunikace, a.s., dle ust. § 11

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek — tzv. in-house nebo interní zadávání

Za objednatele 2 L -08— 2021

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

  

 

  

   

  

starosta městského obvodu Ostrava-Jih
s avenstva

 
10/10 Opravy na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřených do OSTRAVA! ! !

správy městského obvodu Ostrava — Jih, 2021 - 2022

OSTRAVA,—JIH
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Ostrava—Jih, 2021 - 2022

Opravy asfaltových ploch, povrchů Příloha č,1 smlouvy

Druh stavebních prací Předpoklad oprav m.j Cena za jednotku bez T Celková cena za rok bez DPH

(mz/rok) DPH Kč _ Kč

Pokládka komunikace v tl. 4 cm, ACO 8, min. plocha 50 m2 750 m2 415,00 Kč 311 250,00 Kč

Pokládka komunikace vtl. 4 cm, ACO 11, m; plocha 5.0 m2 320 m2 399,00 Kč 127 680,00 Kč

\Pokládka komunikace v tl. 5 cm, ACO 11, min. plocha 50 m2 8300 m2 435,00 Kč 3 610 500,00 Kč

Pokládka komunikace v tl. 5 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m2 2400 m2 420,00 Kč 1 008 000,00 Kč

;)kládka komunikace v tl. 6—cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m2 520 m2 512,00 Kč 266 240,00 Kč

Pokládka komunikace v tl. 7 cm, ACP+ 16, min. plocha 50 m2 420 m2 567,00 Kč 238 140,00 Kč -

Ošetření trhlin TP 115 — trhlina šířky menšíjak 25 mm 800 m 197,00 Kč 157 600,00 Kč

Oprava trhlin TP 115— trhlina šířky většíjak 25 mm 450 m 248,00 Kč 111 600,00 Kč fl

Nová uličnívpust (hl. 1,5m) + napojení na kanal. dl. 2 m 10 ks 40 700,00 Kč* —_ _407 000,00 Kč

ggg/zni;llínlíšrpglstščlžlůóm) s dodáním nového rámu a mříže + 15 ( ks 28 600,00 Kč 429 000,00 Kč

Podsyp asfaltovým recyklátem tl. 5 cm (pokládka strojně) 2000 m2 150,00 Kč 300 000,00 Kč

Vytrhání žul. obrubníku KS3 do bet. lože 1000 m 203,00 Kč , 203 000,00 Kč _—

Lgložení žul. obrubníku KS3 do bet. lože 1000 m 314,00 Kč 314 000,00 Kč

Obr0bník silniční kamenný, KS3 13x20 cm , 550 m 435,00 Kč 239 250,00 Kč

Vytrhání žul. obrubníku OP3 do bet. lože 30 m 253,00 Kč 7 590,00 Kč *

Uložení žul. obrubníku OIP3 do bet. lože 30 m 428,00 Kč 12 840,00 Kč

'Obrubník silniční ŽuL, OP3 25 x 20 cm (nový) 20 m A 1 265,00 Kč 25 300,00 Kč

Vytrhání bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm 150 m i 203,00 Kč 30 450,00 Kč

Uložení bet. sil. obrubníku 100x15x25 cm, do bet. lože 150 m 314,00 Kč 47 100,00 Kč "

Obrubník silniční betonový 100x15x25 cm (nový) 120 m 160,00 Kč ' 19 200,00 Kč

Vytrhání bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm 120 m 203,00 kč _ _. 24 360,00 Kč

Uložení bet. chod. obrubníku ABO 100x10x25 cm, do bet. lože _ 120 m I 314,00 Kč 37 680,00 Kč —

Obrubník chodníkový betonový 100x10x25 cm (nový) 220 m 116,00 Kč *? "* 25 520,00 Kč

Obrubník silniční nájezdový 100x15x15 cm (nový) 100 m 138,00 Kč \ 13 800,00 Kč

Vytrhání jednořádku ze žulových kostek _ 1100 m» 176,00 Kč ' 193 600,00 Kč

rUloženíjednořádku ze žulových kostek do bet. lože 1800 m 242,00 Kč * 435 600,00 Kč

Uložení dvojřádku ze žulových kostek do bet lože 455 m 429,00 Kč 195 195,00 Kč _

Kostka dlažební drobná , velikost 10 cm 8 tun 2 035,00 Kč 16 280,00 Kč

Vybourání poklopů RŠ, UV _ 32 ks 935,00 Kč 29 920,00 Kč

'Ustavení poklopů RŠ, UV do nivelety 28 _ ks 2 299,00 Kč 64 372,00 Kč

Úprava ploch kolem RŠ, UV v asfaltov. krytech plochy do 2 m2 705 m2 1 056,00 Kč 744 480,00 Kč _

Bourání podkladního betonu v tl. 10cm, vč. odvozu a skládkovného 450 m2 623,00 Kč 280 350,00 Kč

Bourání podkladního betonu v tl. 20cm, vč. odvozu a skládkovného 500 m2 764,00 Kč 382 000,00 Kč

Bourání podkladního betonu v tl. 30cm, vč. odvozu a skládkovného 500 \ m2 1 244,00 Kč 622 000,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD(0—32) tl. 10 cm 2500 ) m2 \ 130,00 Kč 325 000,00 Kč  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
   
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Beton CZO/25 25 m3 2 585,00 Kč 64 625,00 Kč

Rozebrání betonové dlažby 480 m2 218,00 Kč 104 640,00 Kč

Uložení bet. dlažby, do štěrkového lože 4/8 (včetně ŠD4/8) 310 m2 318,00 Kč 98 580,00 Kč

Dlažba betonová, šedá hladká (typ Holland 20x10x6) 280 m2 251,00 Kč 70 280,00 Kč

Dlažba betonová, šedá hladká (typ Holland 20x10x8) 180 . m2 273,00 Kč 49 140,00 Kč

Dlažba betonová, červená slep. signální (typ Holland 20x10x6) 80 m2 605,00 Kč 48 400,00 Kč

Řezání stávajícího asfaltového krytuhl.;5 cm 350 m 94,00 Kč 32 900,00 Kč

Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 10 cm 340 m 121,00 Kč 41 140,00 Kč

Ošetření svislých spár u obrub K53 cementovou maltou (bm) 683 m 319,00 Kč 217 877,00 Kč

Lg_šrítlřenísvislých spár u obrub bet. obrubníků cementovou maltou 180 m 198,00 Kč 35 640,00 Kč

iOšetření svislých spár u obrub OP3 cementovou maltou (bm) 80 m2 198,00 Kč 15 840,00 Kč

Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí 1900 m2 94,00 Kč 178 600,00 Kč

Zkouška únosnosti podkladu - LDD 10 kus 2 750,00 Kč 27 500,00 Kč

Zkouška rovinatosti, míry zhutnění a mezerovitosti asfaltových vrstev 4 \ kus 16 500,00 Kč 66 000,00 Kč

Provizorní dopravní značení 12 ( soubor 2 750,00 Kč 33 000,00 Kč

Vodorovné dopravní značení stříkané bílou barvou š. 125 mm 134 \ m 28,00 Kč 3 752,00 Kč

Vodorovné dopravnízríšsníšř—íkané žlutou barvou š. 125 mm 180 m 32,00 Kč 5 760,00 Kč

Frézování žívičného povrchu tl. 5 cm 10400 m2 95,00 Kč 988 000,00 Kč

Frézování živičného povrchu tl. 6 cm 900 m2 105,00 Kč 94 500,00 Kč

Frézování živičného povrchu tl. 7 cm * 200 m2 114,00 Kč 22 800,00 Kč

Frézování živičného povrchu tl. 8 cm 890 m2 124,00 Kč 110 360,00 Kč

Frézování živičného povrchu tl. 9 cm 500 m2 134,00 Kč 67 000,00 Kč

Frézování živičného povrchu tl. 10 cm 909 m2 143,00 Kč 129 987,00 Kč

‘Odvoz vyfrézovanéhoťmaterišu vč. skládkovného 2350 tun 385,00 Kč 904 750,00 Kč— _ _-

Frézování živičného povrchu š. 0,5 m tl. 5 cm při opravách výtlukú 700 m2 204,00 Kč 142 800,00 Kč

„Ruční odstranění živičného krytu tl. 5 cm 980 m2 264,00 Kč 258 720,00 Kč

\Spojovací postřik asf. emulzí 0,7 kg/mZ 917 m2 23,00 Kč 21 091,00 Kč

(Pokládka AB výtluků ručně v tl. S cm, ACO 11 300 m2 748,00 Kč 224 400,00 Kč

“Pokládka AB výtluků ručně v tl, 5 cm, AC011, v zimním období 290 m2 2 250,00 Kč 652 500,00 Kč

íPokládka AB výtluků ručně v tl. 10 cm, AC011, v ínÍm období 290 m2 3 950,00 Kč 1 145 500,00 Kč

;B—etonová mazanina C 20/25 tl. 10 cm 100 m2 440,00 Kč 44 000,00 Kč

‘lez/Ilgzgfrr‘réigz podkladní vrstvy strojně tl. 10 cm, vč. odvozu a 650 m2 116,00 Kč 75 392,90 Kč

Výkop zeminy podkladní vrstvy ručně tl. 10 cm, vč„ odvozu a 500 m2 248,00 Kč 124 000,00 Kč

lskládkovného     
 

 

 

V cenách za opravy asfaltových ploch budou obsaženy náklady spojené s očištění plochy, všechny náklady spojené se souvisejícími stavebními pracemi.

 
obetonovánívpusti betonem C 12/15, provedení montážních praci.

\ _ _

(Nabídková cena bez DPH v Kč za plnění

Nabídková cena s DPH v Kč za plnění

Tloušťka požadované asfaltové vrstvy bude kontrolována při pokládce asfaltové vrstvy objednatelem, referenty správy MK. Součástí "Nové uličnívpusti"

bude dodání: rámu včetně plast. mříže, kalového koše, vyrovnávacího prstence, betonových skruží, bet. šachtového dna s výtokem PVC DN 150,

CENA BEZ DPH

17 355 371,90

CENA 5 DPH

21 000 000,00 J
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Magistrát města Ostravy

Odbor legislativní a právní

Vaše značka:

Ze dne:

(SŠ. 1.: . SMO/O77024/18/LPO/Plu
( Dle rozdělovníku

p. zn..

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E—mail:

 

Datum: 7.2.2018

Oznámení o splnění podmínek společnosti Ostravské komunikace. a.s. dle ust. & 11

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - tzv. in-house nebo interní zadávání

Vážená paní starostka, Vážený pane starosto,

vdovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, ze od 1.1.2018 obchodní společnost
Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544 splňuje podmínky dle ust. § ll zákona

č. 134/2016 Sb. ozadávání veřejných zakázek (označováno též jako tzv. in—house nebo interní zadávání)

ve vztahu ke statutárnímu městu Ostrava ajeho městským obvodům. Vzhledem k uvedenému se od 1.1.2018

za zadání veřejné zakázky nepovažuje uzavření smlouvy statutárním městem Ostravou (jeho městským

obvodem) 5 obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., ve které je jediným akcionářem statutární

město Ostrava.

!e!oucz o!!oru !egislativmlto a právního

Rozdělovník:

Všem městským obvodům statutárního města Ostravy

Prokešovo nám. 8. 729 30 Ostrava to 00845 '

www.ostrava.cz Čislo účt
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