
SMLOUVA  0  DIL0

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami

1.

Smluvní strany

Objednatel :

Zastoupena:

Zástupce ve věcech provedených prací:
Bankovní spojení
IČO
DIČ
Zápis v OR:

Zhotovitel :

Zastoupena:
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech provozních:
Bankovní spojení:
IČO
DIČ
Zápis v OR:

RAUDO výrobní družstvo invalidů
Uničovská 370/19, 787 01 Šumi)erk
Zbyněk Ščuglík, předseda družstva

[ČnšóJBana.T.ůýmperk,č.ú.:214745227/0300

26842998
CZ26842998
u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr, vložka 1797

Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
Lipenská 120, 772110lomouc
ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace

[pna8je?ešt;eKs:::,n:icp±]Prií:terdc°eus:iisírš:sTvpíerk

KB Šumperk, č.ú.: 739841/0100
70960399
CZ70960399
u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 100

11.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností v souvislosti s prováděním posypu
komunikací chemickým posypovým materiálem prováděným zhotovitelem v areálu fimy FAST a
RAUDO v délce cca 1000 m. (přílohouje mapa areálu s vyznačením udržované komunikace

•     Jízdasypače

111.

Cena za provedení díla

bez DPH
km           114,07 Kč

•     Výkon nástavby sypače          hod         999,35 Kč
•     Prácenakladačem                      hod      1336,17Kč

( bude účtováno po spotřebě 6 t soli v délce 0,25 hod )



Ceny jsou uvedeny v Kč, DPH bude účtováno dle zákona. Pro výpočet ceny se do kalkulace
započítala průměmá cena nafty v 43.  týdnu. Cenu lze dále upravit při pohybu ceny nafty o +/-5%
(za průměmou cenu se bere cena nafty stanovená Českým statistickým úřadem).
Materiál použitý k posypu bude účtován podle skutečné spotřeby v ceně dle vnitropodnikového
účetnictví zhotovitele + DPH dle zákona.

IV.
Doba realizace

Od  1.11.  2021  do 31. 3. 2022, nebo podepsáním smlouvy.
Práce budou prováděny pouze  na základě telefonického objednání u dispečera cestm. Vikýřovice.
Tel: 602 187 200 V případě, že nebude v tuto dobu prováděna údržba silnice 11/446 nebo 111/44636 a
objednatel bude požadovat provedení prací, uhradí tento všechny lm jízdy z místa stanoviště sypače
a to oběma směry v ceně 127,93 Kč/km + DPH dle zákona.

V.
Zi)ůsob placení

Provedené  práce  budou  fakturovány  zhotovitelem  jedinou  fákturou  za  uplynulý  měsíc,  a  to  na
základě  potvrzení  výkonu  v denním  záznamu  výkonu  vozidla  (dále  jen  DZVV).  Objednatel  se
zavazuje   uhradit  fakturu  do   14   dnů  od  jejího   vystavení.   Zhotovitel   předá  objednateli   fákturu
bezodkladně po jejím vystavení.  V případě  opožděné platby bude účtováno penále  ve  výši  0,05  %
z fakturované částky za každý den prodlení.

VI.
Odpovědnost za závady a Škody

Zhotovitel    nese   odpovědnost   za   dodržení   technologické   kázně.    Odpovědnost   za   sjízdnost
komunikace nese objednatel.

VII.
P[nění sm]ouvy

Splnění smlouvy bude provedeno převzetím a písemným podpisem v DZW za fakturované období,
to je za jeden měsíc.

VIII.
Zrušení sm]ouvy

1.    Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2.    Výpovědí -výpovědní lhůta činí  14 dnů od doručení písemné výpovědi.
3.    Jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
4.    Ze strany zhotovitele písemně v případě opožděné platby fáktury většímjak 14 dnů.



5.    Ze strany objednatele písemnou výpovědí při nedodržení předmětu této smlouvy.
Výpovědní lhůta činí  14 dnů od doručení písemné výpovědi.

IX.
Zvláštní ujednání

1.     Chemická údržba předmětné komunikace je prováděna na výslovné přání objednatele.
2.     Práce  dle  bodu  11.  této  smlouvy  budou  realizovány  zhotovitelem  při  optimálním  průběhu

zimní údržby, tzn., že jejich prováděním nemůže být ohrožena údržba státních a krajských
silnic.    0    mimořádné    situaci    vúdržbě    silnic    (kalamitní    situace)    bude    objednatel
bezprostředně infomován.

3.     Objednatel zajistí průjezdnost udržované komunikace, tj. zamezí zde parkování vozidel
4.     Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z toho  1-krát pro každou ze smluvních stran.
5.     Smlouvu  lze  měnit  pouze  chronologicky  číslovanými  písemnými   dodatky  výslovně  za

dodatky označenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
6.     Smlouva vč. všech příp. příloh nebude bránajako obchodní tajemství ve smyslu ust.  §

504 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák.
č.   134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  dále  je
možné ji  uveřejnit  v  Registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách  účimosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.

Ve vikýřovicíchdne:     27.  |0.   20Z1

Za zhotovitele :

Petr Koruna, Ph.D.
SÚ Šumperk

Všumperkudne:              Gý`5rt  ýL.;  \Jo24

Za objednavatele :

Zbyněk Ščuglík
předseda družstva


