
SMLOUVA O DÍLO
(5 ; 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občansk zákon k)

Poskytovatel:
HG security S.T.O.
Chudenická 1059/30 Praha Hostivař
Pobočka Ceské Bud jovice, Neklanova 2 PSC: 370 04
IC: 285 07 941
DIČ: Cz 285 07 941
jednaj c prostřednictv m jednatele: Vladim r Linhart

a

Objednatel:
M sto Bene ov,
se s dlem: Masarykovo nám st 100, 256 01 Bene ov
IC: 00231401
DIČ: CZ0023 1401
jednaj c prostřednictv m Ing. Petra Hostka, MBA, starosty m sta

Zástupce ve v cech technick ch:

uzav raj tuto smlouvu o d lo
podle ustanoven 2586 a násl. zákona č. 29/2012 Sb., občansk zákon k.

Článek I.
Předm t smlouvy

1 . Poskytovatel se zavazuje, e bude objednateli poskytovat slu by spoč vaj c v ostraze areálu
b val ch kasáren, dodr ován zákazu vstupu a zamezen vzniku skládek, v rozsahu a za
podm nek stanoven ch touto smlouvou a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve
v i a za podm nek stanoven ch touto smlouvou.

2.. Poskytovatel prohla uje, e je dr itelem v ech oprávn n , které jsou k předm tu podnikán :
ostraha majetku a osob podle českého právn ho řádu potřebné.

Článek II.
Rozsah slu eb, teritorialita, cena

1 . Poskytovatel bude činnost provád t v areálu b val ch kasáren v Bene ov a to denn 24
hodin, včetn sobot, ned l a státem uznan ch svátků, v dy sv mi zam stnanci.

2. za areál b val ch kasáren v Bene ov se pova uje územ , které je představováno t mito
pozemky:
parc. č. 533/1, parc. č. 530, parc. č. 529, parc. č. 527, parc. č. 526, parc. č. 525, parc. č. 524,
parc. č. 523, parc. č. 522, parc. č. 521, parc. č. 520, parc. č. 3403, parc. č. 2202/6, parc. č.
2202/1, část parc. č. 2200/1, část parc. č. 2199/1, parc. č. 5619, parc. č. 5620, parc. č. 2202/18,
parc. č. 2202/17, parc. č. 2202/16, parc. č. 2202/15, parc. č. 2202/14, parc. č. 2202/13, parc. č.
2202/12, parc. č. 2202/11, parc. č. 2202/10, parc. č. 2202/9, parc. č. 2200/4, parc. č. 2200/3,



parc. č. 2199/5, parc. Č. 2199/4, parc. Č. 2199/6, parc. č. 2198/5, parc. Č. 2198/4, parc. č.

2198/3, parc. č. 2198/1, parc. č. 2197/3, parc. č. 2197/1, parc. č. 3402/2, parc. č. 528/7, parc. Č.

528/6, parc. č. 528/1, parc. Č. 2202/7, parc. Č. 2202/8, Část parc. Č. 544, parc. Č. 543, parc. Č.

542, parc. Č. 541, parc. Č. 540, parc. Č. 539, parc. Č. 2197/2, parc. Č. 538/1, Část parc. Č. 545/1,

Část parc. Č. 3402/1, Část parc. Č. 535/1 za budovou Č. p. 364, parc. Č. 538/3, parc. Č. 2198/2,

parc. Č. 2194, parc. Č. 5621, parc. Č. 2199/7, parc. Č. 2205/1, parc. Č. 2202/19, parc. Č. 2202/20,

parc. Č. 2199/3, parc. Č. 535/5, parc. č. 538/2, parc. Č. 535/7, parc. Č. 535/6, parc. Č. 535/3, parc.

Č. 535/2, parc. Č. 534, parc. Č. 532, parc. Č. 533/3, parc. č. 528/2, parc. Č. 528/3, parc. Č. 528/4,

parc. Č. 528/5 v e v k. ú. Bene ov u Prahy a dále v emi budovami a stavbami, které jsou na

uveden ch pozemc ch um st né (dále také jako předm t ostrahy ). Tento areál je vyznačen

v map , která tvoř př lohu Č. 2 této smlouvy a je jej ned lnou součást . Poskytovatel se

5 předm tem ostrahy seznámil a je mu zřejmé, co tvoř jeho součást. Poskytovatel je

5 rozsahem předm tu ochrany povinen důkladn seznámit i své zam stnance, kteř budou

ostrahu provád t.

3. V rámci své Činnosti se poskytovatel zavazuje:

a) dohl et na pohyb osob uvnitř areálu

b) v př pad neoprávn ného vstupu, pohybu, nebo pokusu squatting osoby z areálu vykázat

c) dojde 11 k páchán přestupku, nebo trestného Činu přivolat MP, nebo PCR

4. Ned lnou př lohou Č. 1 této smlouvy je cenová nab dka poskytovatele. V cen za d lo jsou

zahrnuty ve keré náklady poskytovatele, které při pln n jeho závazku dle této smlouvy nebo

v souvislosti s t m vynalo , a to včetn nákladů, o kter ch poskytovatel vzhledem ke sv m

odborn m znalostem s vynalo en m ve keré odborné péče v d l nebo v d t m l a mohl, a to i

na základ zku enost s provád n m podobn ch d l. Jedná se zejména o náklady na poř zen

v ech v c potřebn ch k proveden d la, dopravu na m sto pln n , mzdy, sociáln poji t n ,

poplatky, zaji t n bezpečnosti práce a protipo árn ch opatřen apod., dal náklady spojené

5 pln n m podm nek dle rozhodnut př slu n ch správn ch orgánů nebo dle obecn závazn ch

platn ch předpisů.

5. Smluvn strany se dohodly, e poskytovatelje po dobu prvn ch 15 kalendářn ch dn povinen

zaji t ovat ostrahu předm tu ostrahy za pomoci 6 zam stnanců, a po zb vaj c obdob trván

smlouvy za pomoci 4 zam stnanců, pokud se strany nedohodnoujinak. Za bezpečnost a ochranu

zdrav sv ch zam stnanců při provád n činnost dle této smlouvy zodpov dá poskytovatel.

6. Cenu za poskytované slu by lze m nit pouze na základ p semné dohody obou smluvn ch

stran.

7. Cena bude poskytovatelem vyúčtována v dy m s čn da ov m dokladem (fakturou)

Faktura bude splatná do 1 S dnů ode dne doručen objednateli. Faktura bude vystavována do 15.

dne následuj c ho m s ce po m s ci, ve kterém byly fakturované slu by poskytnuty, a bude

zaslána na adresu objednatele uvedenou v záhlav této smlouvy. Faktura mus spl ovat ve keré

nále itosti da ového dokladu. V opačném př pad je objednatel oprávn n fakturu poskytovateli

vrátit a po adovat jej opravu, přičem v takovém př pad je cena za d lo splatná do 1 5 dnů od

doručen opravené faktury, která bude spl ovat ve keré nále itosti da ového dokladu. Součást

faktury bude přehled počtu pracovn ků a odpracovan ch hodin za celé smluvn obdob .

8. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za provedené Činnosti bankovn m

převodem na účet uveden na faktuře.

9. Objednatel neposkytuje poskytovateli ádnou zálohu na slu by.



1 O. Poskytovatel odpov dá za vady poskytovan ch slu eb v dob stře en z t chto důvodů:
a) při absenci pracovn ka bezpečnostn slu by v dan oblasti
b) zanedbán m povinnost při stře en oblast určen ch touto smlouvou

Poskytovatel neodpov dá za kody vzniklé z t chto důvodů:
c) zásahem vy moci ( ivelná pohroma ajiné skutečnosti neovlivniteln lidskou vůl )

Článek III.
Délka trván smlouvy

1 . Tato smlouva se uzav rá na dobu určitou v délce trván 30 kalendářn ch dn , které počnou
plynout ode dne uzavřen smlouvy.

Článek IV.
Ostatn ustanoven

1 . Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli ve kerou součirmost nutnou k zaji t n
řádného poskytován slu by a zejména mu pro tuto činnost včas předat ve keré potřebn
informace a materiály, o které poskytovatel objednatele po ádá.

2. Poskytovatel se zavazuje při poskytován slu by postupovat s ve kerou odbornou péč a
dodr ovat v echny právn předpisy vztahuj c se k poskytované slu b . V př pad jejich
pom en vzniká objednateli nárok na náhradu kody způsobené poru en m t chto povinnost .
Poskytovatele neodpov dá za př padnou kodu, která bude způsobena t m, e se ř dil
v slovn mi pokyny objednatele.

3. Poskytovatel je oprávn n při zpracován prac a při sv ch činnostech pou t spolupracuj c
osoby. V tomto př pad v ak odpov dá objednateli ve stejném rozsahu jako by slu by
poskytoval on sám.

4. Poskytovatel je povinen informovat objednatele neprodlen o tom, e v předm tu ostrahy
do lo ke spáchán trestného činu či přestupku. Objednatel je oprávn n kdykoli kontrolovat
poskytovatele při provád n d la dle této smlouvy a ádat od n j informace či vysv tlen
v souvislosti s provád n m jeho činnost dle této smlouvy.

5. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o v ech informac ch, které z skal od
objednatele v souvislosti s poskytován m slu by a zavazuje se, e zajist , aby dokumenty
předané mu objednatelem nebyly zneu ity třet mi osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost
trvá i po skončen smluvn ho vztahu zalo eného touto smlouvou. Poskytovatel zajist spln n
této povinnosti také třet mi osobami.

6. Kontroln činnost bude zaji t na protokolem o činnosti.

Článek V.
Odstoupen od smlouvy

1 . Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit, v př pad , e poskytovatel poru své
povinnosti z této smlouvy vypl vaj c podstatn m způsobem nebo v př pad , e své povinnosti
opakovan (nejmén 2 x) poru nepodstatn m způsobem. Odstoupen mus b t provedeno



p semn a doruŁeno poskytovateli. V tomto pł pad se smlouva ru ode dne, kdy bude
odstoupen doruŁeno poskytovateli.

¨lÆnek VI.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1 . Tato smlouva, prÆva a povinnosti z n vzniklÆ (vŁetn prÆv a povinnost z poru en tØto
Smlouvy, ke kterØmu do lo nebo dojde) se budou ł dit zÆkonem Ł. 89/2012 Sb., obŁansk
zÆkon k.

2. Tato smlouva nab vÆ œŁinnosti okam ikemjej ho podpisu druhou Smluvn stranou.

3. Tato smlouva mø e b t m n na pouze p semn . Za p semnou formu nebude pro tento œŁel
pova ovÆna v m na e-mailov ch Łi jin ch elektronick ch zprÆv.

4. Pro œŁely doruŁovÆn zprÆv mezi Smluvn mi stranami se nam sto 573 ObŁanskØho
zÆkon ku uplatn nÆsleduj c pravidla: v elektronickØ podob , nebo zÆsilka odeslanÆ na
adresu smluvn strany uvedenou ve smlouv s vyu it m provozovatele po tovn ch slu eb
do la tłet pracovn den po odeslÆn , byla-li v ak odeslÆna na adresu v jinØm stÆt , pak
patnÆct pracovn den po odeslÆn .

5. plnÆ dohoda. Tato smlouva obsahuje œplnØ ujednÆn o płedm tu smlouvy a v ech
nÆle itostech, kterØ smluvn strany m ly a cht ly ve smlouv ujednat, a kterØ pova uj za
døle itØ pro zÆvaznost tØto smlouvy. ZÆdn projev stran uŁin n płi jednÆn o tØto smlouv
ani projev uŁin n po uzavłen tØto smlouvy nesm b t vyklÆdÆn v rozporu s v slovn mi
ustanoven mi tØto smlouvy a nezaklÆdÆ Ædn zÆvazek ÆdnØ ze smluvn ch stran.

6. LiberaŁn døvody b hem prodlen . Strany se dohodly, e krom pł padø upraven ch v
291 3 odst. 2 OZ zprost kødce povinnosti k nÆhrad kody takØ mimołÆdnÆ,
nepłedv datelnÆ a nepłekonatelnÆ płekÆ ka vzniklÆ nezÆvisle na jeho vøli v dob , kdy byl
kødce v prodlen s pln n m smluven ch povinnost , av ak pouze od okam iku vzniku

takovØ płekÆ ky.

7. Odd litelnost i pro zdÆnlivÆ (nicotnÆ) jednÆn . UkÆ e-li se n kterØ z ustanoven tØto smlouvy
zdÆnliv m (nicotn m), posoud se vliv tØto vady na ostatn ustanoven smlouvy obdobn
podle 576 OZ.

8. Ob smluvn strany souhlas s t m, aby byla tato smlouva ve svØm plnØm zn n uvełejn na
postupem dle zÆk. Ł. 340/201 5 Sb., o registru smluv, s t m, e souŁasn souhlas se
zpracovÆn m a se zvełejn n m sv ch ve smlouv uveden ch identifikaŁn ch œdajø v registru
smluv.

9. Smlouva byla schvÆlena usnesen m rady m sta Ł. `/2O17/RM ze dne 19.07.20 17.

V

yto;:l objednatel



Př loha ke smlouv Č. 1

Cenová kalkulace:

doba stře en : 24 hodin 7 dn v t dnu
Ostraha 210,-/hod. áosoba
DPH 21%

Cenaje včetn re ijn ch nákladů, mimo ubytován .

Uvedené ceny jsou konečné, pouze celková cena se odv j od počtu celkov ch hodin.


