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magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 0159/2023/OSR/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: P22V00233467

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno primátorem

Ing. Tomášem Macurou, MBA

02 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

zastoupena Account Mánágérem

na základě pověření ze dne

14.03.2022

 

IČO :

DIC:

Peněžní ústav:

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)
  

Císlo učtu:

ičo: 60193336

DIC: CZ60193336

Peněžní ustav:

  

  

 

Císlo účtu:

 

Zapsaná V OR vedeném Městským soudem V

Praze, oddíl B, vložka 2322

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

Základní ustanovení

1.

2.

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

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

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

dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy V min. výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

Účelem uzavření smlouvy je získání dat pro vyhodnocení reálných objemů přítomné populace, pohybu

populace a změn struktury obyvatelstva na území statutárního města Ostravy a jeho metropolitním

zázemí a srovnání s dalšími městy V ČR.

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

trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití logá 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 chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicéncí k užití loga města třetí osobě.

„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností

V samotné smlouvě, znám.

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

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, dobu odpočinku mezi

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a zákoníku práce, a to

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli).

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k zajištění a k analýze geolokačních dat, vč. dodání datového

setu s cílem shromáždit data a podklady pro sledování reálného počtu obyvatelstva a jeho pohybu na

území statutárního města Ostravy ve sledovaném období 01.04.2022 — 30.04.2022 a pro sledování

změn struktury obyvatelstva na sledovaném uzemí V závislosti na čase, zejména na denní době, dnech

vtýdnu a částech sledovaného měsíce (dále také jako „ánálýza“ nebo „dílo“). Zjištění reálných

objemů přítomné populace a cestujících prostřednictvím geolokačních dat ze signalizační sítě

mobilních operátorů umožní sledovat vzorce časoprostorového chování populace k využití pro

strategické plánování města i pro přípravu strategických projektů. Na základě dynamických modelů,

které budou ze vzorců časoprostorového chování populace odvozeny, lze následně vytvářet

celoměstské á dílčí analýzy, interpretovat ávizuálně prezentovat pohyb obyvatel V Ostravě, a jejich

dojíždění á vyjíždění z/do města, či sledovat jejich pohyb V rámci ostravské metropolitní oblasti.

. Zhotovitel se zavazuje provést zajištění a analýzu geolokačních dát uvedených V odst. 1. tohoto čl. V

souladu s metodikou definice obyvatel uvedenou V odst. 4. tohoto čl. II. smlouvy, a to v následujícím

rozsahu:

2.1. Přítomné obyvatelstvo v Ostravé (pobyt)

Zajištění a dodání dat:

1. Přítomné obyvatelstvo na území statutárního města Ostravy:

a) Rozdělení po dvouhodinách v průběhu celého měsíce a V členění obyvatel na: Rezident

a Ostatní,

b) Počet dlouhodobě žijících osob (Rezidenti a Rezidenti na cestách),

c) Počet obyvatel podle Českého statistického úřadu k 1.1.2022,

d) Znázornění v grafické podobě.

2. Přítomné obyvatelstvo na území jednotlivých městských obvodů:

a) Rozdělení po dvouhodinách V průběhu celého měsíce a V členění obyvatel na: Rezident a

Ostatní,

b) Počet dlouhodobě žijících osob (Rezidenti a Rezidenti na cestách),

c) Počet obyvatel podle Českého statistického úřadu k 1.1.2022,

d) Znázornění v grafické podobě.

3. Přítomné obyvatelstvo na území základních sídelních jednotek (dále i jen „ZSJ“), vč. ZSJ Mošnov:

á) Rozdělení po dvouhodinách v průběhu celého měsíce a V členění obyvatel na: Rezident

a Ostatní

b) Počet dlouhodobě žijících osob (Rezidenti a Rezidenti na cestách)

:„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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2.2. Přítomné obyvatelstvo v dalších městech (pobyt)

Zajištění a dodání dat:

1. Přítomné obyvatelstvo ve městech ČR: Praha, Brno, Plzeň, Olomouc:

a) Rozdělení do tří hodnot: jedna konkrétní středa — noční dvouhodinové minimum a denní

dvouhodinové maximum a jeden konkrétní víkend (sobota 0:00 — neděle 23:59) — dvouhodinové

minimum (konkrétní dny budou vytipovány ve spolupráci s dodavatelem), bez dalšího členění,

b) Znázornění v grafické podobě (společně se srovnatelnými daty pro statutární město Ostrava).

2.3. Dojíždějící a vyjíždějící zldolv rámci Ostravy (pohyb)

Zajištění a dodání dat:

1. Dojíždějící a vyjíždějící na území statutárního města Ostravy:

a) Dojíždějící — z jednotlivých obcí ČR do území statutárního města Ostravy,

b) Vyjíždějící — do jednotlivých obcí ČR z území statutárního města Ostravy,

c) Znázornění nejvýznamnějších proudů v grafické podobě.

2. Dojíždějící a vyjíždějící na území jednotlivých městských obvodů:

a) Dojíždějící a vyjíždějící v rámci Ostravy: obvod — obvod, V6. dojíždějících a vyjíždějících

do/z jednotlivých obvodů mimo území statutárního města Ostravy celkem,

b) Znázornění v grafické podobě.

3. Dojíždějící a vyjíždějící na území základních sídelních jednotek (vč. ZSJ Mošnov):

a) Dojíždějící a vyjíždějící v rámci Ostravy: ZSJ — ZSJ (V6. ZSJ Mošnov),

b) Dojíždějící — z krajů ČR a jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“)

do ostravských ZSJ (V6. ZSJ Mošnov),

c) Vyjíždějící — z ostravských ZSJ (vč. ZSJ Mošnov) do krajů ČR a jednotlivých obcí MSK,

d) Dojíždějící — z obcí Olomouckého a Zlínského kraje do ZSJ Mošnov,

e) Vyjíždějící — ze ZSJ Mošnov do obcí Olomouckého a Zlínského kraje,

f) Znázornění nejvýznamnějších proudů v grafické podobě.

2.4. Primární a sekundární cíl dojíždějících a vyjíždějících osob

Členění dojíždějících a vyjíždějících u všech podbodů uvedených v bodu. 2.3 tohoto odst. 2, čl. II.

smlouvy také na osoby s primárním a sekundárním cílem (viz metodika definice obyvatel v odst.

4., čl. II. smlouvy). Vždy se jedná o celkový počet osob, které v daném měsíci splňují definici osob

s primárním a sekundárním cílem.

3. Data a výsledky analýzy specifikované vodst. 2, čl. II. této smlouvy zhotovitel dodá ve formě

dokumentace výsledků, vč. podrobnějšího vysvětlení použitých postupů, a to písemnou formou.

Výstupy budou extrapolovány na populaci celé ČR. Ve výstupech budou zobrazeny pouze hodnoty

10 a více. Výstupy reprezentující hodnoty 0-9 budou nahrazeny „—l“. Zhotovitel se zejména zavazuje

dodat následující:

a) data v souborech v XLS formatu. Součástí dodaných XLS souborů budou kody územních

jednotek (kody ZSJ, obcí nebo jiných územních celků) dle Registru územní identifikace, adres a

nemovitostí (RÚIAN) pro jednoduché napojení do softwaru GIS;

b) znázornění v grafické podobě ve format PPT v podobě grafů, případně tabulek;

c) textové interpretace výsledků v editovatelném formátu na úrovni města a jednotlivých

městských obvodů a významných závěrů či odchylek na úrovních ZSJ ',

d) uvedení licenční politiky pro další použití (způsob odkazování se na závěry dodavatele a při

vlastních analýzách z dat dodaných dodavatelem).

4. Metodika definice obyvatel je stanovena následovně:

a) Rezident — osoba dlouhodobě pobývající ve sledovaném místě / oblasti. Analýza je prováděna

na základě sledování pobytu osob v nočních hodinách v intervalu 01:00 — 06:00 hod, v místě

„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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strávila min. 200 nocí za rok a ve sledovaném měsíci min. 10 nocí. Rezidenty jsou jak občané

ČR, tak také dlouhodobě pobývající cizinci.

b) Ostatní — každá osoba, která nespadá do kategorie rezidentů.

c) Rezidenti na cestách — V jednotlivých časových bodech se některé osoby, které V rámci delšího

časového období spadají pod definici rezidentů, pohybují i mimo toto území. Tyto osoby lze

označit jako tzv. rezidenty na cestách. Za účelem analýzy počtu dlouhodobě žijících osob na

daném území V určitém delším časovém období je tak dopočítán ukazatel tzv. celkového počtu

dlouhodobě žijících osob.

d) Osoba s primárním cílem na daném území je osoba, která má na daném místě V daném časovém

období nejčastější místo výskytu mimo svůj domov a současně na místo jezdí V daném časovém

období opakovaně a pravidelně (podmínka výskytu min. 3x týdně ve 2 týdnech V měsíci 5 min.

2 hodinami pobytu V místě nebo výskyt min. 10x za měsíc 5 min. 2 hodinami pobytu V místě).

Vzhledem k nastavení definice se tedy jedná o osoby, které na dané uzemí dojíždí na pracoviště,

do školy apod.

e) Osoba se sekundárním cílem na daném území je osoba, která má na daném místě V daném

časovém období druhé nejčastější místo výskytu mimo svůj domov a mimo místo svého

pracoviště nebo školy apod. (primární cíl). Nebo se může jednat osobu, která má na daném

místě V daném časovém období nejčastější místo výskytu mimo svůj domov a zároveň toto

místo nesplňuje požadavky na opakovanost á pravidelnost výskytu (viz definice primárního

cíle). Vzhledem k nastavení definice se tedy jedná o osoby, které na dané uzemí mohou jezdit

např. navštěvovat své příbuzné, vykonávat své koníčky atd. Jedná se o místo, které není

domovem nebo pracovištěm či školou osoby, ale osoba jej navštěvuje velmi často a V součtu za

sledované období na něm tráví poměrně hodně času.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky č. 206/2022, nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce, s příslušnými

právními předpisy, bezpečnostními a hygienickými předpisy, ostatními platnými směrnicemi

a technickými podmínkami.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad ve smluvně sjednané době předání

a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto

smlouvou stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

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

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vlastnictví

1.

2.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

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.

|V.

Místo plnění

1.

2.

Místem pro předání dokumentace výsledků dle této smlouvy je sídlo objednatele, tj. Magistrát města

Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor strategického rozvoje.

Místem plnění je území statutárního města Ostrava.

:„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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V.

Termín plnění

1.

2.

3.

4.

Práce na předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Výsledky analýzy V rozsahu dle čl. II. této smlouvy budou objednateli předány nejpozději do deseti

(10) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

V případě, že oto 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.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením á předáním objednateli.

VI.

Provádění díla

1.

2.

3.

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

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčelne nebo objednatele poškozují.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vrámci provádění díla potřebnou součinnost, a to

především podle svých možností přispět k získání těch podkladů V držení jiných subjektů, k nimž má

odpovídající přístup, s cílem zabránit neefektivnímu vícenásobnemu jednání s danými subjekty.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu

s pokyny objednatele nebo údaji uvedenými V zadání této veřejné zakázky, je oprávněn provádění dílá

pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn od smlouvy po předchozím písemném upozornění

odstoupit.

Objednatel do jednoho (1) týdne od nabytí účinnosti této smlouvy svolá první kontrolní schůzku, ktere'

se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní schůzku

odborně způsobilé zástupce, kteří V průběhu kontrolní schůzky seznámí objednatele s postupem prací

na díle ázodpoví dotazy objednatele kpostupu prací. Smluvní strany na první kontrolní schůzce

stanoví termíny druhé a třetí kontrolní schůzky objednatele a zhotovitele. Druhá a třetí kontrolní

schůzka se uskuteční nejpozději před termínem předání ve smyslu čl. V. odst. 2. této smlouvy a

zhotovitel na druhou a třetí kontrolní schůzku vyšle své odborně způsobilé zástupce.

Objednatel je oprávněn připomínkovat postup prací na díle, snímž jej zhotovitel seznámil, a to

písemně, nejpozději do jednoho (1) týdne po uskutečněné kontrolní schůzce. Do pěti (5) pracovních

dnů od písemného doručení připomínek objednatelem je zhotovitel povinen vyjádřit se písemnou

cestou k připomínkám objednatele a, je-li to technicky možné, zapracovat připomínky objednatele do

díla, anebo je zohlednit při dalším provádění díla.

. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu

objednatele.

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

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

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

vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo

objednatele poškozují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.Zjistí-li zhotovitel při provádění dílá skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli á navrhnout mu další postup.

VII.

Cena díla

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

Cena bez DPH 695.000,- Kč

DPH 145.950,- Kč

Cena včetně DPH 840.950,- Kč

:„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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7.

DPH se bude řídit právními předpisy platnými á účinnými ke dni zdanitelného plnění.

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

přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné

a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou

a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je stanovena v souladu splatnými

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 ztéto smlouvy, je zhotovitel od okamžiku

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat DPH v platné sazbě. O této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

. Ke změně ceny dle čl. VII., odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke

změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

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

VIII.

Platebni podminky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

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

Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „fakturá“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

. Zhotovitel vystaví fakturu za předmět plnění dle této smlouvy do 15 dnů od převzetí díla

objednatelem, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle

§ 29 citovaného zákona, musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

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

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací a činností,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

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

i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor strategického rozvoje),

j) sazbu DPH.

. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Termín splatnosti 10 kalendářních dnů platí pro smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků z

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele, nebo doporučeně

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové

schránky.

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

vyúčtováná cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, 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.

. Faktury budou zpracovány v souladu 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

:„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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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.

9. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

10.0bjednátel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11.Smluvní strany se dohodly, že plátbá 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.

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

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

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

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

objednatele uhradit sjednanou cenu.

IX.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínech uvedených V čl. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Drobné

nedostatky nebránící dalšímu využívání výstupů nebudou důvodem nepřevzetí dila a uplatnění sankcí,

pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

3. Objednatel si vyhrazuje možnost požadovat předání díla na fyzickém nosiči dat, zhotovitel je přitom

povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude

obsahovat:

a) označení dílá,

b) označení objednatele á zhotovitele díla,

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

d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává á objednatele, že dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

e) datum a místo sepsání předávacího protokolu

f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

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

jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

6. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

V předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší

smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, že dílo od

zhotovitele přejímá, a to V souladu s postupem uvedeným v odst. 2. tohoto článku smlouvy. 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 k rozhodnutí

příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

8. K přejímání díla ánebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru strategického rozvoje

Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec, za zhotovitele je kpředávání díla

a jeho částí osoba jim určená a sdělená objednateli.

9. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v bezvadném stavu. Zjistí—li objednatel vadu na díle

dodatečně, po převzetí díla, je oprávněn do dvou (2) let ode dne převzetí dílá požadovat po zhotoviteli

odstranění vady a zhotovitel je na žádost objednatele povinen vadu ná díle odstranit. Zhotovitel

:„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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započne s odstraňováním vady do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do pěti (5)

pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X.

Náhrada újmy

1.

2.

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla.

Zhotovitel nahradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to

zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 3. smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

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

XI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč bez DPH za každý

izapočatý den prodlení s předáním 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, které nebrání dalšímu řádnému užívání díla.

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.

Ocitne—li se zhotovitel V prodlení s doručením písemného vyjádření k připomínkám, které objednatel

vyjádřil k postupu prací, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč

za každý i započatý den prodlení s doručením tohoto písemného vyjádření.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při převzetí díla anebo v případě

nedodržení termínu k odstranění vady ve smyslu čl. IX. odst. 9., je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ a započatý den prodlení

s odstraněním vady.

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

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

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 pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, 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 škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XII.

Závěrečná ujednání

1.
v

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona o. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: Ouzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 00680/RM2226/ 13 ze dne 24.01.2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu pod označením „Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“, poř.

č. 206/2022.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

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

:„Smlouva o dílo - Zajištění a analýza geolokačních dat, vč. dodání datového setu“
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uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 2093 OZ,

§ 1978 odst. 2 a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 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 uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

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

stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených V této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-máilových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.0bjédnátel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s jednoměsíční

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

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

písemnou výpovědí béz výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

11.0bjédnátel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinnosti V případě, že V jéjím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

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

třetí osobě ani tuto smlouvu postoupit.

13.Pro případ, že kterékoliv ustanovení 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 takových ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

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

znemožní.

15.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

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

co je dohodnuto ve smlouvě.

17.0soby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

18.Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

19.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, pokud

kprodlení nebo nesplnění závazků dojde z důvodu okolností vylučujících 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.
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Statutární město Ostrava

magistrát

Za objednatele Za zhotovitele

 

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor Account manager

na základě plné moci na základě pověření ze dne 14.03.2022
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