Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Smlouva o dilo č. 10888I2021IOIaMH

uzavřená vsouládu sust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Zastoupen
- ve věcech smluvních:
_ místostarostou
- ve věcech technických: _ vedoucím odboru investic a místního hospodářství
_, vedoucím oddělení místního hospodářství
odboru investic a místního hospodářství
_ referentem oddělení místního hospodářství odboru
investic a místního hospodářství

IČ:“

00845451

DIC:

CZOO845451

látce DPH)

lženěžní ústav:
Císlo účtu:

dále jen objednatel
a

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory
Zastoupen

- ve věcech smluvních: Ing. _ předsedou představenstva
- ve věcech technických: _, vedoucím údržby veřejného osvětlení

IČ:
DIČ:

Penémm
Císlo účtu:

25396544
CZ25396544

_

dále jen zhotovitel

,; "
.3:
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MOBAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Článek |
Uvodní ustanoveni

Učelem této smlouvy je zajištění montáže a následné demontáže světelné vánoční výzdoby na
místech, V termínech a za podmínek uvedených V této smlouvě.
Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona 0. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek ||.
Předmět plnění

Objednatel je vlastníkem světelné vánoční výzdoby, jej iž soupis je uveden v Pasportu vánoční
výzdoby městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, se kterým byl zhotovitel před
uzavřením této smlouvy seznámen (dále jen „vánoční výzdoba“).
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, které spočívá V montáží a následné
demontáži vánoční výzdoby, včetně její revize a objednatel se zavazuje řádně provedené dilo
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy, to vše za podmínek dohodnutých v této
smlouvě a dle jeji přílohy.
Závazné podklady k provedení díla jsou:
a)
b)
c)

Platné technické a právní normy
Generel veřejného osvětlení města Ostravy
Pasport vánoční výzdoby městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy neni plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Zhotovitel garantuje po celou dobu vyvěšení vánoční výzdoby její bezpečnost a řádné
uchycení.

Článek |||.
Doba a podmínky plnění

S montáži vánoční výzdoby bude započato nejdříve dne 15. 11. 2021 a ukončena bude
nejpozději do 25. 11. 2021 s tím, že zapojeni světelné vánoční výzdoby do zásuvek veřejného
osvětlení zajistí zhotovitel V dopolednich hodinách dne 25. 11. 2021, tak aby práce byly
ukončeny nejpozději do 16 hod. téhož dne.
Do 15. 11. 2021 předá objednatel zhotoviteli 386 ks dekorů z vánoční výzdoby, za účelem
jejich kontroly před provedením montáže. O předáni vánočních dekorů bude smluvními
stranami proveden zápis.
S demontáži vánoční výzdoby bude započato nejdříve dne 07. 01. 2022 a ukončena bude
nejpozději do 17. 01. 2022.
O provedení příslušné části dila (montáže a demontáže) bude smluvními stranami sepsán
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Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

protokol, ve kterém bude uvedeno, zda objednatel příslušnou část díla přebírá, případně zda se
na příslušné části díla vyskytují vady nebo nedodělky. Objednatel je povinen převzít pouze
řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad anedodělků,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla k účelu sjednanému
touto smlouvou. Pokud objednatel příslušnou část díla nepřevezme, uvede V protokolu důvod.
4.

Při přejímce provedené demontáže vánoční výzdoby je zhotovitel povinen objednateli předložit
revizi všech instalovaných vánočních světelných prvků. Předložení těchto dokladů je součástí
povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady,
nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IV.
Misto plnění

Místem plnění jsou ulice uvedené V příloze č. 1 této smlouvy. Podrobné umístění jednotlivých
prvků vánoční výzdoby je uvedeno V Pasportu vánoční výzdoby městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz.

Článek v.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět této smlouvy cenu ve výši
Část díla

2.

Cena bez DPH V Kč

DPH 21%

Cena vč. DPH V Kč

Montáž

222 446,-

46 713,70

269 159,70

Demontáž vč. revize

180 028,-

37 805,88

217 833,88

CENA CELKEM

402 474,-

84 519,58

486 993,58

Podrobný rozpis ceny je uveden V příloze č. 1 této smlouvy.
Cena bez DPH je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, ve které jsou zahrnuty veškeré
náklady s provedením díla dle této smlouvy.

4.

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, je smluvní
strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby
DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Článek VI.
Platebni podminky

1.

Zálohy nej sou sjednány.

2.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za plnění dle této smlouvy na základě daňového dokladu
— faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním převzetí
příslušné části díla.

3.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
a) po provedené montáži vánoční výzdoby uhradí objednatel zhotoviteli cenu za montáž dle
čl. V. odst. 1 této smlouvy,
b) po provedené demontáži vč. revize vánoční výzdoby uhradí objednatel zhotoviteli cenu za
demontáž dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

5.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
a) označení faktury a její číslo,
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno
sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:
Objednatel:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava — Moravská Ostrava
c)
d)
e)
f)
g)
h)

předmět a název díla vč. specifikace příslušné části provedeného díla,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není
aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze
předložit objednateli nejdříve po protokolárním převzetí provedené části díla bez vad, resp. po
odstranění všech vad. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky
z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.
7. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto
údaje uvedeny zhotovitelem chybně, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou ceny za
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
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plnění. Zhotovitel je povinen zaslat objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení prvotní (chybné) faktury objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, Že
objednatel není V takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní
(chybné) faktuře a zhotoviteli nevzniká V souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky
z prodlení. Lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury.
Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené zhotovitelem je splněna
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného na faktuře.

Článek VII.
Odpovědnost za vady a náhrada újmy

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
V případě výskytu vady (technické závady) na nainstalované vánoční výzdobě nezpůsobené
cizím zaviněním, vandalismem nebo živelnou katastrofou, se zhotovitel zavazuje tuto vadu
odstranit na své náklady do 10 hodin od prokazatelného nahlášení vady zástupcem objednatele.
Na Štědrý den, V 1. a 2. svátek vánoční, na Silvestra a na Nový rok se zhotovitel zavazuje tuto
vadu odstranit ve lhůtě do 5 hod od prokazatelného nahlášení vady či poškození zástupcem
objednatele. Za prokazatelné nahlášení vady se považuje oznámení e-mailem na

dispecink©okascz nebo telefonicky na číslo 596 622 922 nebo 602 571 160.
Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo její části nese
zhotovitel v plném rozsahu.
Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu
zmírnění.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při užívání díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti új mám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění
je povinen udržovat V účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem
prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7 tohoto článku
smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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Článek VIII.
Smluvni sankce

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit za každý i započatý den prodlení s dokončením
montáže vánoční výzdoby V terminu dle čl. 111. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu výši 0,1 %
z ceny vč. DPH za montáž dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli uhradit za každý i započatý den prodlení s dokončením
demontáže vánoční výzdoby v termínu dle čl. 111. odst. 2 této smlouvy smluvní pokutu výši
0,1 % z ceny vč. DPH za demontáž vč. revize dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty
se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení V zákonné výši počítané z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Článek IX.
Závěrečná ustanoveni

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru smluV. Smluvní strany se
dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných písemných dodatků
uzavřených v listinné podobě.
Objednatel může tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodů písemnou výpovědí se
sedmidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své
pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez
zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této
smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.).
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako
obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat
informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh
bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
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8. Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zastupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3468/RMOb1822/5 5/21
ze dne 4.10.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn místostarosta
městského obvodu.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Rozpis ceny pro montáž a demontáž vánoční výzdoby

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 21.102021

V Ostravě, dne 19.10.2021

_—

_—

místostarosta

předseda představenstva
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 10888I2021IO|MH

Montáž vánoční výzdoby 2021
na třídě 30.dubna, nám. Msgre Šrámka, ul. Kostelní, Nádražní, Českobratrská, Poštovní, 28.října,
Solná Jiráskovo nám, Husův sad, ul. 28. října od ul. Novinářská po ul. Nádražní, Sokolská,
nám.Dr.E.Beneše, náměstí Svatopluka Čecha, ul. Zahradní, Reální, ul. Poštovní, Masarykovo
náměstí, Umělecká, Zámecká, Čs. legií, Puchmajerová, Smetanovo náměstí.

Montáže - výkaz, výměr
jednotka
1. montáž světelné vánoční výzdoby (1
prvek) na silničním stožáru VO nebo na
k
V ,
V,
V
V
s

počet

cena/jedn.

celkem Kč

138

460,00

V
63 480,00 Kc

ks

168

381,00

64 008,00 Kč

ks

80

690,00

55 200,00 Kč

ks

386

103,00

39 758,00 Kč

trakcním stozaru DPO,a.s. vcetne

zapoj ení
2. montáž světelné vánoční výzdoby (1
prvek) na sadovém stožáru VO včetně
zapoj ení
3. montáž světelné vánoční výzdoby (2
prvky) na sadovém stožáru VO včetně
zapoj ení
4. dovoz a manipulace s prvkem světelné
vánoční výzdoby včetně dodání žárovek
do dekorů a oprav

Celkem - bez DPH

222 446,00 Kč

DPH 21 %

46 713,70 Kč

Celkem včetně DPH

269 159,70 Kč
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Demontáž vánoční výzdoby 2021/2022
na třídě 30. dubna, nám. Msgre Šrámka, ul. Kostelní, Nádražní, Českobratrská, Poštovní,
28. října, Solná Jiráskovo nám, Husův sad, ul. 28. října od ul. Novinářská po ul. Nádražní,
Sokolská, nám.Dr.E.Beneše, náměstí Svatopluka Čecha, ul. Zahradní, Reální, ul. Poštovní,
Masarykovo náměstí, Umělecká, Zámecká, Čs. legií, Puchmajerová, Smetanovo náměstí.

jednotka

počet

cena/jedn.

ks

138

282,00

38 916,00 Kč

ks

168

245,00

41 160,00 K6

ks

80

359,00

28 720,00 K6

ks

386

62,00

23 932,00 K6

včetně změny jištění v RVO

hOd

5

5 82’00

2 910’00 Kč

6. odvoz a uskladnění včetně
manipulace s prvkem světelně
vánoční výzdoby

ks

386

115,00

44 390,00 K6

1.

2.

3.

4.

Demontáže - výkaz výměr
demontáž světelné vánoční
výzdoby (1 prvek) na silničním
stožáru VO nebo na trakčním
stožáru DPO,a.s. včetně odpojení
demontáž světelné vánoční
výzdoby (1 prvek) na sadovem
stožáru VO včetně odpoj ení
demontáž světelné vánoční
výzdoby (2 prvky) na sadověm
stožáru VO včetně odpoj ení
odzkoušení vánočních dekorů ná
dílně VO před uložením

celkem Kč

5 . přepojení a manipulace s VO

Celkem - bez DPH

180 028,00 Kč

DPH 21 %

37 805,88 Kč

Celkem včetně DPH

217 833,88 Kč
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