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Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: lng. Vladimírem Blahutou,

Mgr. Zuzanou Baj garovou jednatelem společnosti
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DIC: CZ00845451 látce DPH) DIC: CZ25816977

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

   

Císlo účtú: Císlo účtú:

 

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Uzavření této smlouvy není považováno za zadání veřejné zakázky v souladu s ust. §11 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

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

5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty

vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a

charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

10.Účelem uzavření této smlouvy je odclonění stavby „Parkovací objekt DK Poklad (SO 001)“.
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čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat odclonění stavby „Parkovací objekt DK Poklad (SO

001)“ a to V souladu s projektovou dokumentaci „Parkovací objekty DK Poklad — vegetační ůpravy“,

vypracovanou společností Ing. Magda Cigánková Fialová, v 05/2022 (dále také

„dokumentace“).Zhotovitel se dále zavazuje k provádění následné údržby V souladu s podmínkami

stanovenými dokumentací.

. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dendrologickým posudkem.

3. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy a s projektovou dokumentací

uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu stechnickými a právními předpisy platnými vČeské

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, spolu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny

mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a

objednatele.

6. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z

nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky prací podle příslušné

cenové soustavy platné v době uzavření dodatku k této smlouvě.

V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena V cenové soustavě platné v době uzavření

dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami dohodnuta na

podkladě návrhu zhotovitele, který musí být odsouhlasen obj ednatélém.

7. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele.

Smluvní strany se zavazují, že následně sj ednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty

V písemném dodatku k této smlouvě.

8. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do pracovního deníku a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s projektovou dokumentaci a příslušnými

rozhodnutími, které jsou uvedeny V čl. II odst.l této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci

potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

11. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou z případné kontrolní

prohlídky příslušného správního úřadu.

N

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
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čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky k.ú. Poruba.

čl. V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci díla budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a předání pracoviště. O předání

pracoviště a zahájení prací bude učiněn záznam do pracovního deníku.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání odclonění stavby objednateli) je do 31.12.2022.

Tento termin provedeni dila zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy.

3. Následná udržba bude prováděna po dobu tří let od předání díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy

objednateli.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinností.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních,

technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do

pracovního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti oprávněným zástupcem objednatele do

pracovního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za

nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a

venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět práce na díle. Přerušení

doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

7. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na díle z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude mít toto přerušení vliv na lhůtu provedení díla,

uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. V případě přerušení prací dle odst. 5. tohoto článku smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné

související vícenáklady, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle

odst. 4 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně zhotovitele rovněž zhotoviteli nevzniká nárok

na náklady, které mu po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle odst. 4 tohoto

článku smlouvy z důvodu, který neleží na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na náklady, které mu

po dobu přerušení prácí vznikly.

čl. VI.

Cena plnění

1. Cena za provedené dílo a následnou údržbu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

     

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Odclonění 193 873,14 Kč 40 713,36 Kč 234 586,50 Kč

Následná tříletá udržba 24 750,00 Kč 5 197,50 Kč 29 947,50 Kč

Celkem 218 623,14 Kč 45 910,86 Kč 264 534,00 Kč
 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů — položkový rozpočet (příloha č. 2 této smlouvy).

3. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a

plati po celou dobu účinnosti smlouvy.
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čl.

Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy, předpokládané inflační

vlivy, apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které

má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení pracoviště, apod.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li vprůběhu 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.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

VII.

Platebni podminky

2.

3.

4.
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Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury;

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo (ORG 3192) a název akce (Odclonění stavby Parkovací

objekt DK Poklad),

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

uzavřené smlouvy);

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu

(příloha č. 3 této smlouvy);

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

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,

i) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

Vše na všech listech současně podepsáno také technickým dozorem obj ednatele.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem.

Konečná faktura obsahující doplatek do 100 % smluvní ceny za provedení díla — odclonění bude

vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla - odclonění. Doba splatnosti konečné faktury

(doplatku), je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro placení jiných plateb (např.

úroky zprodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají lO-denní dobu

splatnosti od doručení výzvy k zaplacení..

Za následnou údržbu vystaví zhotovitel vždy do 15 dnů od uplynutí každého roku provádění údržby

fakturu na částku ve výši 1/3 ceny předmětného plnění dle čl. VI této smlouvy, tj. 8 250,- Kč bez DPH.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

OSTRAVA

Smlouva
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10. Faktury budou zpracovány vsouladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

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

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

12. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 15 dnů ode

dne uskutečnění zdanitelného plnění.

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

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

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

16. V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 14 a věta druhá a třetí odst. 13

tohoto článku neužijí.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje kzabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele.

2. V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny V projektové dokumentaci, lze použít

pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami.

Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlasený objednatelem

(technickým dozorem) a autorským dozorem.

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

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. X.

Pracoviště

1. Oprávněný zástupce objednatele (technický dozor objednatele) předá zhotoviteli pracoviště do 3

pracovnich dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště svlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

pracoviště určen.
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3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná media a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru pracoviště, zá dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za bezpečné ohrazení pracoviště, za dodržování

hygienických a požárních předpisů, předpisů bezpečností silničního provozu v prostoru pracoviště a

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup

z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení

včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzate'm pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

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

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. 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

pracovní činnosti k ůjmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto

új my uhradí.

5. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních á rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných V průběhu projednávání díla.

6. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

pracovišti havárii, je povinen informovat oprávněne'ho zástupce objednatele a provozovatele á účastnit

se likvidace následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady á

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit V plne’ výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využítí nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněne' osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.

8. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit oprávněne'mu zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.

čl. XII.

Pracovní deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště pracovní deník. V průběhu pracovní doby musí být

pracovní deník trvale dostupný na pracovišti.

2. Pracovní deník bude obsahovat:

a) úvodní list s uvedenim názvu a sídla objednatele, zhotovitele, technického dozoru á projektanta;

b) základní údaje o díle;

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace díla včetně změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmí být
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přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele. Mezi zápisy nebudou vynechána

volná místa.

4. Do pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých technologií;

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností

práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního

odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku á stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele písemně zapsat své

připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se

však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele

k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Pracovní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí pracoviště do dne dokončení díla, popř.

do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí

dnem převzetí díla objednatelem.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z

pracovního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem v pracovním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímácí řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nej později do 3 pracovních dnů ode dne zahájení.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů;

b) pracovní deník,

c) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky;

d) doklady o odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s platnou legislativou.

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do

formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) termín vyklizení pracoviště;

e) datum ukončení záruky na dílo;

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

h) seznam převzaté dokumentace;

i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;

j) prohlášení zhotovitele o úplnosti á kompletnosti díla;

k) datum a místo sepsání zápisu;

]) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
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5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést vzápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané zámky za jakost.

6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení vnezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek kpředmětnému zápisu o převzetí díla, vněmž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí

příslušnému soudu.

8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávnění k předání a převzetí díla, budou uvedení v pracovním

deníku. Následná péče pak bude každý rok předána protokolárně.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je zhotovitel

povinen odstranit na své náklady.

2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do

24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich 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.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost neuznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy způsobené objednateli při zhotovování díla nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro

zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se

nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na pracovišti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

939
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Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

4. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I bodu 6. smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodlení

s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu

provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné

vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na

pracovišti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané v deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

4. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení a

zjištěný případ.

6. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

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

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 09919/RM1822/ 155

ze dne 12.7.2022.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a §

2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

ř.“
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 3 á 4. této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnuti insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědi bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

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

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

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

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

Smlouva

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostra

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: d

_popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujícich odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. l - Plná moc

. 2 - Kalkulace nákladů — položkový rozpočet

. 3 — Zjišťovací protokol

O<
O<

O<

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 2007/2022/OI

Počet listů: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. .....I2022l0l

na realizaci akce Odclonění Parkovacího objektu DK Poklad

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

sídlo: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 25816977

zastoupena: Ing. Vladimirem Blahutou, jednatelem společnosti

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spoj ené s dodavatelskou činností.

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace

dopravy po dobu realizace výše uvedeného díla.

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na obdobi ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

odstranění všech případných vad z přejímacího řízení výše uvedeného díla.

V Ostravě dne:

 

za objednatele

Mgr. Zuzana Baj garová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne:

   
za zhotovitele

Ing. Vladimír Blahuta

jednatel společnosti
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Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 2007/2022/01

Počet listů: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2022—15

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - Vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO, Magistrát města Ostravy DIČ:

Uchazeč: IC: 258 16 977

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. DIČ: CZ 258 16 977

Projektant: 16: 69221189

Ing. Magda Cigánková Fialová DIČ:

Zpracovatel: IC: 69221189

Ing. Magda Cigánková Fialová DIČ:

Poznamka:

Náklady z rozpočtů 218 623,14

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 218 623,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH zakladní 21.00% 218 623,14 45 910,86

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 264 534,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soupisu PRACÍ

Smlouva

 

Kód: 2022—15

Stavba: Parkovaci objekty DK Poklad - Vegetační úpravy

Místo: Ostrava Poruba Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: SMO, Magistrát města Ostravy Projektant: Egon/:9“ C'génkwa

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel: "19“ Magda Cígánková

Fialová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 
 

 

1) Náklady z rozpočtů 218 623,14 264 534,00

01 Vegetační úpravy 193 873,14 234 586,50

02 Následná péče 3 roky 24 750,00 29 947,50

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň \lastní 0,00 0,00

Vyplň \lastní 0,00 0,00

Vyplň \lastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 218 623,14 264 534,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Sta/oa:

Parkovací objekty DK Poklad - Vegetační Úpravy

Objekt:

01 - Vegetační úpravy

Místo: Ostrava Poruba Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: SMO, Magistrát města Ostravy Projektant: Egiohcéagda Cigánková

Uchazeč: Ostraiské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel: lng. Magda Cigánková

Fialová

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

193 873,14

193 873,14

 

1 - Zemní práce

02 - Materiál

03 — Výsadbový materiál

54 389,28

16 153,91

116 575,00

 

998 — Přesun hmot
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SOUPIS PRACI

StaVoa:

Parkovacl objekty DK Poklad * Vegetační upravy

Objekt:

01 - Vegetační úpravy

Místo Ostraw Poruba Datum 30. 5. 2022

Zadavatel: SMO, Magistrát města Ostravy Projektant: Bílou/Eg“ C'gánková

Uchazeč: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel: Egaixéagda Cigánková

É TE] Kod E] Popis E] ME] NhoistviE] J.oena [CZTE] Cena oelkem [CZKĚ] Cenová soustavad

Náklady soupisu celkem 193 873,14

D HSV Práce a dodávky HSV 193 873,14

D 1 Zemní práce 54 389,28

1 K 111212211 Odsnněnf "and?” “7"" d°1°° m2 Vd“ m s m2 33,990 30,00 1 019,70 cs ÚRS 2022 01
odstranemm pařezu vrovme nebo svahu do 1:5

W "skupoina keřú s nálety" 33*1,03 33,990

W Součet 33,990

2 K 112151111 smě'm'é “acer" “mm" s 'OZřeZán'm 3‘ °d"é“’e"'m D kus 2,000 300,00 600,00 cs ÚRS 2022 01
kmene přes 100 do 200 mm

3 K 112151112 smě'm'é “acer" “mm" s 'OZřeZán'm 3‘ °d"é“’e"'m D kus 1,000 500,00 500,00 cs ÚRS 2022 01
kmene přes 200 do 300 mm

4 K 112155215 s‘épkmn' s°'”ém_'°",s"°mk” a “Š'“ pmmém kmem kus 3,000 400,00 1 200,00 cs ÚRS 2022 01
do 300 mm s nalozenim

vv 3 3,000

W Součet 3,000

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 ,

5 K 112251221 odfrezovaním hI přes 0,2 do 05 m m2 0,377 3 500,00 1 319,50 CS URS 2022 01

vv 3,14'0,2*o,2*3 0,377

W Součet 0,377

6 K 122911121 Ods‘mf‘én' Meme” drew" 'Ímo'yh' pres 0'2 do 0'5 m2 0,377 1 500,00 565,50 cs ÚRS 2022 01
m vrovtne nebo na svahu do 1.5

vv 3,14'0,2*o,2*3 0,377

W Součet 0,377

7 K 162201401 V°d°r°mé přem's'ěn' “Š'“ “mm" "mam“ do 1 km kus 3,000 20,00 60,00 cs ÚRS 2022 01
D kmene přes 100 do 300 mm

a K 162201411 V°d°r°mé přem's'ěn' kmen" “om" "sma'yc" do 1 kus 3,000 400,00 1 200,00 cs ÚRS 2022 01
km D kmene přes 100 do 300 mm

9 K 162706111 V°d°r°.""é prem'?‘é"',d° 600‘? '“ bez "mozem “MPK" m3 0,927 200,00 135,40 cs ÚRS 2022 01
ze zemin schopných zuřodneni

W "za odstraněné keře" 3‘0,3"1,03 0,927

W Součet 0,927

10 K 174111121 Zásyp Jam.” “mmm“ ”are?“ h' pres 0'2 do m2 0,377 1 500,00 565,50 cs ÚRS 2022 01
0,5 m vrovtne nebo na svahu do 1.5

Plošná úprava terenu do 500 m2 zemina skupiny1 až

11 K 181111121 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm vrovinně a svahu do m2 47,700 40,00 1 908,00 CS ÚRS 2022 01

1:5

W "dle výkresů a technické zpravy" 47,7 47,700

W Součet 47,700

12 K 181351113 Rozpros'řen' om'ce " “'$de 209 "““ p' pres 500 m2 m2 47,700 15,00 715,50 cs ÚRS 2022 01
vrovine nebo ve svahu do 1:5 stromě

W "dle výkresů a technické zpravy" 47,7 47,700

W Součet 47,700

Jamkypřo výsadbu s výměnou 50 % půdyzeminytřl ,

13 K 183101213 až4 obj přes 0'02 do 0,05 m3 vrovině a svahu (101:5 kus 150,000 70,00 10 500,00 CS URS 2022 01

vv "keře" 145+5 150,000

vv Součet 150,000

, , „ „ .

14 K 183101221 JŠmkme vysadb" s “němu.“ /° “dummy“ kus 5,000 1 400,00 7 000,00 cs ÚRS 2022 01
az4 obi přes 0,4 do 1 m3 vrovtně a svahu do 1:5

W "listnaté strony, velikosti sazenic 20-25" 5 5,000

W Součet 5,000

15 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 vrovině a svahu do 1:5 m2 47,700 45,00 2 146,50 CS ÚRS 2022 01

W "nově založené záhony"47,7 47,700

W Součet 47,700

16 K 184102111 Výsadba drew?” ba'em D pres 0’1 do 0'2 '“ do'amky kus 150,000 50,00 7 500,00 cs ÚRS 2022 01
se zalitlm vrovtně a svahu do 1:5

W "včetně zastřiženi po výsadbě"

W "keře v Záhonech" 145+5 150,000

vv Součet 150,000

17 K 184102116 Výsadba drew?” ba'em D pres 0’6 do 0’8 '“ do'amky kus 5,000 1 200,00 6 000,00 cs ÚRS 2022 01
se zalitlm vrovtně a svahu do 1:5

W "včetně korrparativnho řezu po výsadbě"

W "listnaté stromy" 5 5,000

W Součet 5,000

18 K 184215133 ggvšn' kmene drew" třem' ku'yD d° 0'1 '“ d' pres 2 kus 5,000 300,00 1 500,00 cs ÚRS 2022 01

W "dle výkresu a textové zprávy"

W "včetně uchycení příček a úvazků"

W "listnaté strong/"5 5,000

W Součet 5,000

19 K 184215412 Zh9'oven' ”Nah“ m'syd'e‘m D mes 0'5 do 1'0 m V kus 5,000 65,00 325,00 cs ÚRS 2022 01
rovtne nebo na svahu do 1:5

W "listnaté stromy" 5 5,000

W Součet 5,000
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mag istrat

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 »

20 K 184802111 m2 postřikem na široko vrovině a Sionu do 15 m2 95,400 3,00 286,20 CS URS 2022 01

vv "nově založené záhony 2x" 47,7*2 95,400

VV Součet 95,400

21 K 184911421 mg'čován' mm" kura" " do 0’1 '“ "o“"ě a svah" do m2 50,212 35,00 1 757,42 cs URS 2022 01

VV "stromy" 3,14*o,4*o,4*5
1512

VV "keřové a trvalkove záhony" 47,7 47,700

VV Součet 50,212

22 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,500 400,00 600,00 CS ÚRS 2022 01

vv "stromy listnaté 3x" 5*o,1*3 1,500

VV Součet 1,500

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,862 300,00 858,60 CS ÚRS 2022 01

vv "keřové záhony 3x" 47,7*o,02*3 2,862

VV Součet 2,862

24 K 185804514 Odp'eVe'en' sows'yc“ keřem“ Skup'" ‘”°"'"é 3 m2 47,700 80,00 3 816,00 cs URS 2022 01
svahu do 1:5

vv 47,7 47,700

VV Součet 47,700

25 K 185851121 Dovozvody pro zálivku rostlin za vzdálenostdo 1000 m m3 4,362 330,00 1 439,46 CS ÚRS 2022 01

vv 1,5+2,862 4,362

VV Součet 4,362

26 K 171111103 U'ozen' řypamnyzmm'" ”Many“ do "ásypu m3 1,304 250,00 326,00 cs URS 2022 01
zhutněnych ručně

vv 0,927+0,377 1,304

VV Součet 1,304

27 K 181351113 ROZPmSÍřen' om'ce " “my?” 209 mm *" přes 500 m2 m2 33,000 15,00 495,00 cs URS 2022 01
vrovině nebo ve svahu do 1.5 stroině

W 33 33,000

VV Součet 33,000

D 02 Materiál 16 153,91

28 M 10391100 kúra mulčovací VL m3 4,863 1 200,00 5 835,60 CS URS 2022 01

W "stromy" 3,14*o,4*o,4*5*0,1*1,03 0,259

vv "keřové a trvalkove záhony" 44,7‘O,1"1,03 4,604

VV Součet 4,863

29 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,763 300,00 228,90 CS URS 2022 01

W (334+407)'2*0,0005*1,03 0,763

VV Součet 0,763

30 M 10321100 zahradni substratpro výsadbu VL m3 2,211 1 050,00 2 321,55 CS URS 2022 01

W "výsadbove záhony 30%" 47,7*0,15*0,3*1,03 2,211

VV Součet 2,211

31 M 10321100 zahradnísubstratpro výsadbu VL m3 2,060 1 050,00 2 163,00 CS URS 2022 01

VV "specifikace dle textové zprávy" 0,8*5'0,5*1,03 2,060

VV Součet 2,060

32 M MAT51 Prumyslové hnojivo v tabletách10 g tableta ks 500,000 1,00 500,00

VV "stromy" 5‘10
50'000

vv "keře" (145+5)*3 450,000

vv Součet 500,000

33 M MAT43 Příčky drevene ke kúlúm (9 ks /strom listnatý) kus 45,000 40,00 1 800,00

vv "strom listnatý" 5x9 45,000

VV Součet 45,000

34 M MAT47 Popruh k uvázání kmene vrámci ukotvení dřeviny m 15,000 10,00 150,00

VV "listnaté stromy a jehličnaté stromy" 5‘3 15,000

vv Součet 15,000

35 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 4,362 44,50 194,11 CS URS 2022 01

W 1,5+2,862 4,362

VV Součet 4,362

36 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D ch dl 3m kus 15,000 140,00 2 100,00 CS URS 2022 01

VV 5‘3 'Přepočtene koeficientem rmožství 15,000

37 M 10364101 zemina pro terénní úpravyk zúrodnenl t 1,565 550,00 860,75 CS URS 2022 01

W 1,304*1 ,2 1,565

vv Součet 1,565

D 03 Výsadbový materiál 116 575,00

Carpinus betulus'Fastigiata', výška 350cm, tř.1 s

38 M strom-5 balem pr.800m zpevněným pletiven, zavětvena ks 5,000 16 000,00 80 000,00

odspodu, 3-4x přesaz ované

VV "specifikace dle technicke zprávy" 5 5,000

VV Součet 5,000

39 M keř-1 Hedera helix', v.s.80-120 kontejner, vč.dopravy ks 5,000 210,00 1 050,00

VV "parametry a kvalita dle textové zprávy" 5 5,000

VV Součet 5,000

40 M ke ř.9 Taxus baccata Repandens, v.s.40-60 kontejner, ks 145000 245100 35 525,00

vč.dopravy

VV "parametry a kvalita dle textové zprávy" 145 145,000

vv Součet 145,000

D 998 Přesun hmot 6 754,95

41 K 998231311 Přesun hmm pro sadm’mké a mmm“ "pravy t 7,947 850,00 6 754,95 cs URS 2022 01
vodorovně do 5000 m   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Sta/oa:

Parkovací objekty DK Poklad - Vegetační Úpravy

Objekt:

02 - Následná péče 3 roky

Místo: Ostrava Poruba Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: SMO, Magistrát města Ostravy Projektant: Egg/:9“ Clgánková

Uchazeč: Ostraiskě městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel“ Egg/:9“ Clgánková

Kód dilu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 750,00

6 - Následná péče - 1 rok po výsadbě 8 250,00

02 — Následná péče — 2 rok po výsadbě 8 250,00

03 — Následná péče — 3 rok po výsabě 8 250,00  
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - Vegetační úpravy

Objekt:

02 - Následná péče 3 roky

M isto: Ostrava Poruba Datum 30. 5. 2022

Zadaxatel: SMO, Magistrát města Ostravy Projektant "*_9- Magda Clgankova

Fialow

Uchazeč Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel: "19“ Magda Clgankova

Fialow

É TÉ Kod E] Popis El ME Nhožství El J.oena [Cat] Cena oelkem [CZKĚ] Cenová soustawd

Naklady souplsu celkem
24 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 750,00

D 6 Následná péče - 1 rok po výsadbě 8 250,00

1 K RP 01 Royale“ pec? “.wsmfw “""““ mk“ ”mm“ d'a kus 5,000 300,00 1 500,00
popisu vtechnicke zpráve

W "plný popis v textové zprávě"

W " ěče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "výrrěna suchých strom'i"

W "1 x ročně doplněni nulče a oprava výsadbově m'sy"

W "1 x kontrola a oprava kotvení, úvazků"

W "1 x kontrola a oprava ochrany km'nku"

W "zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační obdobi"

W "Jami přihnojení'

W "odstraněni obrostu na kni1ku"

W "listnaté stromy" 5 5,000

W Součet 5,000

2 K 1-péče-keře Rumla“ pece .° vysazena. “re "9".” "“I'm" ks 150,000 45,00 6 750,00
komplet dle popisu vtechnicke zprave

W " Iný popis v textové zprávě"

W ' ěče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "výrrěna suchých jedinců"

W "2x ročně odplevelení'

W "1x ročně odstraněni suchých časti"

W "přihnojení'

W "doplnéni rrulče"

W "keře" 145+5 150,000

W Součet 150,000

D 02 Následná péče - 2 rok po výsadbě 8 250,00

3 K RP 01»2 Royale“ pec? “.wsmfw “mmyz mk“ ”mm“ d'a kus 5,000 300,00 1 500,00
popisu vtechnicke zpráve

W "plný popis v textové zprávě"

W "péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "výrrěna suchých strom'i"

W "1 x ročně doplněni nulče a oprava výsadbově m'sy"

W "1 x kontrola a oprava kotvení, úvazků"

W "1 x kontrola a oprava ochrany km'nku"

W "zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační obdobi"

W "jarní přihnojení'

W "odstraněni obrostu na kni1ku"

W "listnaté stromy" 5 5,000

W Součet 5,000

4 K 1-pe'če-keře-2 Rumla“ pece .° vysazena. “ere Z'Ý'Žpo "“I'm" ks 150,000 45,00 6 750,00
komplet dle popisu vtechnicke zprave

W "plný popis v textové zprávě"

W "péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "výrrěna suchých jedinců"

W "2x ročně odplevelení'

W "1x ročně odstraněni suchých časti"

W "přihnojení'

W "doplnéni rrulče"

W "keře" 145+5 150,000

W Součet 150,000

D 03 Následná péče - 3 rok po výsabě 8 250,00

5 K RP 01»3 Royale“ pec? “.wsmfw “""““ mk“ ”mm“ d'a kus 5,000 300,00 1 500,00
popisu vtechnicke zpráve

W "plný popis v textové zprávě"

W "péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "výrrěna suchých strom'i"

W "1 x ročně doplněni nulče a oprava výsadbově m'sy"

W "1 x kontrola a oprava kotvení, úvazků"

W "1 x kontrola a oprava ochrany km'nku"

W "zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační obdobi"

W ' ípřihnojení'

W "odstraněni obrostu na kni1ku"

W "listnaté stromy" 5 5,000

W Součet 5,000

6 K 1-péče-keře-3 Rumla“ pece .° vysazena. “re 3'9".” "“I'm" ks 150,000 45,00 6 750,00
komplet dle popisu vtechnicke zprave

W "plný popis v textové zprávě"

W "péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "výrrěna suchých jedinců"

W "2x ročně odplevelení'

W "1x ročně odstraněni suchých časti"

W "přihnojení'

W "doplnéni rrulče"

W "keře" 145+5 150,000

W Součet 150,000   
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Příloha č. 3 ke sml. č. objednatele: 2007/2022/OI

Počet listů: 1

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární měsa Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Číslo účtu :

ICo: '00845451

DIČ: c200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

 

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH  0,00 Kč
 

 

Rozpis ceny

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč  
 

NÁZEV STAVBY:
 

ORG:

PŘEDM ĚT DÍLA:
 

. ze dne .. Faktumjeme vám na základě smlouvy o dílo č. .. ...práce za období viz. příloha 

PRÚBĚH FAKTURACE
 

 

. od zahájení do konce od zahájení do konce , .

popis položky pňedchozlho o b do b ! ve sledovaném období sledovaného o b dob ! zb yvá k faktuIaCI

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE — čás B

dllčl faktura obdobi částka poznámka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

 

 

 

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:
 

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:  
 

 

18/18 Smlouva o dílo — „Parkovací objekt DK Poklad, odclonění“


