
Smlouva o dílo

I. Smluvní strany :

1. Objednatel:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK), p.o.,
Lipenská 753712, Hodolany, 779 00 0lomouc
zapsanávObchodnímrejstříku,vedenémKrajskýmsoudemvOstravě,oddílPr,vložkal00 dneml4.ll.2002
Středisko údržby Jih
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
zastoupena ing. Petrem Foltýnkem - ředitelem organizace
ve věcech smluvmch: Ing. Radomírem Všetičkou, vedoucím Střediska údržby Jih
IčO: 70960399
Dlč: CZ 70960399
Bankovm spojení: KB Prostějov č. účtu: 1

2.Zhotovitel: Jaroslav Herzig Kovářov 19

753 62 Potštát

IČO: 706 37 954

DIČ: CZ 7402025312

bankovnf spojenf:

číslo živnostenského oprávnění:
telefon :

II. Předmět plnění :

1. Výpomoc při provádění zimní údržby silnic v sezoně 2021-2022. Jmenovitě se jedná o odstranění
sněhu z komunikací traktory se závěsnými radlicemi popř. nákladními vozidly s šípovými pluhy nebo
čelními nakladači a úkony s tímto související

2. K výkonu v<yse popsané činnosti budou přistavovány vozidla uvedené v odd.VI.

3. Zhotovitel se zavazuje na telefonické zavolání přistavit nejdéle do dvou hodin sjednaný počet
vozidel. V případě, že je telefonicky nedosažitelný, zavazuje se, že při zhoršení povětrnostních podmínek
se sárn ohlásí dispečerovi zimní údržby příslušného střediska objednatele - Hranice tel. 

4. Zhotovitel souhlasí s tím, že za nepřistavení vozidla bez závažných důvodů (např. nemoc řidiče nebo
porucha vozidla) bude objednatel předepisovat penále ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ.
Penále ve stejné výši bude předepisováno i v tom případě, opustí-li vozidlo zhotovitele bez svolení
dispečera určenou trasu při odstraňování sněhu. Zaplacením penále (smluvních pokut) není dotčeno právo
objednatele na náhradu případných škod, a to v plném rozsahu.

5. O případných překážkách v práci, viz bod č.4, je zhotovitel povinen neprodleně informovat
objednatele.

III. Cena prací :

1. Fakturace pronajatých prostředků bude prováděna na základě smluvních cen za dobu plužení a to:

dobapoužití zákl. sazba
15 minut 225,O Kč

15minut 250,OKč

15 minut 250,O Kč

?

kol.traktory
nákladní vozidlo

nakladač

K ceně bude připočtena DPH dle platných daňových předpisů.

2. Zhotovitel souhlasí se snížením sazby při špatně provedené práci.



IV. Fakturace :

1. Bude prováděna podle skutečného rozsahu provedených prací fakturou.

2. Při vyúčtování provede zhotovitel rozpis bud' na faktuře nebo v příloze faktury podle jednotlivých
dnů a k faktuře přiloží kopii denních záznaínů.

3. Zhotovitel všechny faktury s přiloženými výkazy bude zasílat na adresu Středisko údržby JIH,
Prostějov, Kostelecká 912/55, PSČ 796 0l. Zhotovitel se zavazuje posílat vyúčtování minimálnř
jede nkrát měsíčně. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, bude vrácena
k doplněnf.

4. Na faktuře bude zhotovitel uvádět jako objednatele: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská
753/12, Hodolany, 779 00 0lomouc

5. Práce provedené do konce roku 2021 musí být vyfakturovány nejpozději do 4.1.2022.
6. Splatnost faktur činí 30 dnů a běží ode dne doručení druhé smluvní straně.

V. Termíny plnění :

Práce v zimní údržbě silnic budou zahájeny podle vývo5c povětrnostní situace l.listopadu 2021 a
předpokládané ukončení je 31. března 2022.

VI. K plnění smlouvy zhotovitel přistaví :
lx traktor..............................................

VII. Ostatní ujednání :

1. Zhotovitel se zavazuje, že přistaví vozidla v řádném technickém stavu.

2. Obsluha bude mít předepsané doklady, oprávnění a bude vybavena mobilním telefonem pro
komunikaci s dispečerem zimní údržby.

3. Zhotovitel bude dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně po celou dobu účinnosti smlouvy.
Vn}. Závěrečná ustanovení :

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jeden obdrží zhotovitel a druhý objednatel.

2. Datum zahájení zimní údržby silnic je závislé na vývoji povětrnostní situace.

3. Zhotovitel i objednatel může od smlouvy písemně odstoupit za podmínek dle ust. § 2002 zákona č. 89/20 12 sb.,
občanského zákoníku v platném znění, nebo smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je l
měsíc a běží ode dne doručení odstoupení dnihé smluvní straně. Smlouvu ?ze měnit pouze písemnou formou.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují souhlas s obsahem a podmínkami obsaženými ve smlouvě a budou se

těmito řídit.
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za zhotovitele:

Próce vl
JAROS'lA
Kovórov 19,

IČO: 70č+37954,-DIČ: CZ7402025312

20, 10, 2uz:i

za objednatele :

Správa silnic Olomouckého kraje
p%p;Jvková orHmimce

StřediskoúdržbyJih 1,
Kostelecká 912/55. 796 0l Proíiov


