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Smlouva o dílo č.: 12/ 2011
č. zhotovitele: 30-02-11-16/00135
Kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 536 a následujícího obchodního zákoníku č.513/91
Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
Smluvní strany
Zadavatel : 15. základní škola, T.Brzkové 33-35,318 11 Plzeň
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zastoupená: 
 bankovní spojení: 
 IČO: 68784619 DIČ: CZ68784619
2. Firma : SÍTA CZ a.s., Španělská 10/1073, Praha - Vinohrady
zastoupená :bankovní spojení: 
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na straně druhé jako zhotovitel (dále též „zhotovitel“)
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1. osoby zastupující objednatele
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na straně jedné jako objednatel (dále též „objednatel“)
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ve věcech smluvních Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka školy - ve věcech správních a technických Jaroslav Matiaska, správce budov
	osoby zastupující zhotovitele - ve věcech smluvních

I.
Předmět smlouvy


 
I. 1. Předmětem této smlouvy je:
„ÚKLIDOVÉ PRÁCE V BUDOVÁCH 15. ZŠ V PLZNI, TEREZIE BRZKOVÉ 33-35, 318 00 PLZEŇ“
1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle cenové nabídky č. 30-02-11-03/00201 ze dne: 30.6.2011, která se stává nedílnou součástí této smlouvy' a je závazná pro obě strany.
1.3. Objednatel se zavazuje dle článku č. III. této smlouvy k zaplacení ceny za jeho provedení dle shora uvedené cenové nabídky a platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
I. 4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí,
1.5. Zhotovitel stvrzuje, že předmětem této smlouvy jsou úklidové práce v budovách 15. ZŠ v Plzni, Terezie
Brzkové 33 - 35, které nejsou v rozporu s ustanovením vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejích pozdějších změn a doplňků.

VI.

II.
Doba plnění
	1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností od 1.8.2011. Úklidové práce budou zahájeny dne: 1.8.2011.

	2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí v písemné formě s dvou měsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem prvním měsíce následujícího po doručení výpovědi objednateli. Doručení výpovědi lze provést osobně proti podpisu, nebo poštou doporučeně zaslané.
III.
Cena za dílo
	1. Cena za dílo je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách na základě zadávacích

podmínek objednatele a cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
	2. Cena za dílo bez DPH činí:	330 000,00 Kč/rok

DPH 20% ze základu činí:	 66 000,00 Kč /rok
Cena za dílo včetně 20% DPH činí:			396 000,00 Kě /rok
Přehled měsíční fakturace v období od 1.8.2011 do 31.7.2012
Kalendářní
měsíc
Cena bez DPH
Cena včetně DPH 20%
Kalendářní
měsíc
Cena bez DPH
Cena včetně DPH 20%
I.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
VII.
6 600,00Kč
7 920,00Kč
II.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
VIII.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč i/
II.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
IX.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
IV.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
X.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
V.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
XI.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč
VI.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč /
XII.
29 400,00 Kč
35 280,000 Kč


	Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, kterou by zhotovitel považoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenuti ocenění prací, nebo změn cen materiálů, atd. vycházející z rozsahu a podmínek zadávací dokumentace.
	Cena za dílo uvedená v článku III.2, této smlouvy je konečná a neměnná. Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla od jeho započetí až do úplného předání a převzetí díla.
	Strany se dohodly, že cena za poskytované služby se může po dohodě s objednatelem zvyšovat podle indexu vyjadřujícího roční míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a zejména s ohledem na vývoj minimální mzdy a souvisejících příplatků,

IV.
Platební podmínky
	1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy.

	2. Právo zhotovitele fakturovat počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího. Způsob úhrady je dohodnut jako bezhotovostní - bankovní převod.

IV.3. Faktury budou mít náležitosti obvyklé v obchodním styku a budou splňovat podmínky daňového dokladu.
IV.4 Objednatel má právo vrátit fakturu do doby její splatnosti pokud jsou uvedené údaje nesprávné nebo neúplné.
IV.5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur bude 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktury budou předány osobně proti podpisu nebo poštou doporučeně doručené.
	 6	Faktura doručená v termínu od 25.7.2011 do 4.8.2011 bude mít prodlouženou splatnost na 21 dnů

(prázdninový režim školy).
V.
Sankce
	l. V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
	2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a nedodělků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

	3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli odpovídající podmínky pro řádný výkon prací a předávat zhotoviteli potřebné informace pro bezchybné provádění úklidových práci.
	2, Objednatel jmenuje před zahájením prací svého zástupce, který je oprávněn jej zastupovat s pravomocí kontroly rozsahu prací, jejich kvalitou, množstvím skutečně provedených prací a přebíráním vlastního díla.

	3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli úklidové prostory v rozsahu odpovídajícímu smluvním ujednáním.

O předání a převzetí úklidových prostorů bude proveden zápis.
	4. Objednatel zajistí zhotoviteli podmínky pro provádění díla zejména bezúplatně poskytne teplou a studenou vodu a elektrickou energii, samostatně uzamykatelné prostory pro uskladnění technických prostředků, pomůcek a materiálu, sociální zařízení a prostor pro převlékání zaměstnanců zhotovitele

	5. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektu po celou dobu realizace díla protokolárním předáním klíčů.

	6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly prováděných prací a zjistí-li, že zhotovitel provádí úklidové práce v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn žádat okamžité odstranění vad a provedení prací řádným způsobem.

	7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nebude-li spokojen s kvalitou prováděných prací, plněním

dílčích závazků a termínů nebo jiným závažným neplněním této smlouvy. Závažným neplněním této smlouvy se též rozumí nejméně 3x neplněné smluvní povinnosti, na které byl zhotovitel písemné upozorněn a vyzván k jejich odstranění. V tomto případě objednatel uhradí pouze řádně provedené práce.
	8. Odstoupení od smlouvy dle článku č.VI.7 a č. VII.6., musí být písemné, musí v něm být přesným způsobem

vymezen a specifikován důvod odstoupení od smlouvy a musí být smluvní straně, která povinnosti porušila prokazatelně doručeno. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení.
VII.
Práva a povinnosti zhotovitele
	1. V případě, že zhotovitele bude při provádění prací zastupovat pověřená osoba, zhotovitel vymezí jeho

pravomoci a přiloží doklad o jeho pověření, který bude založen jako zvláštní příloha této smlouvy o dílo.
	2. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle pokynů objednatele a v dohodnuté kvalitě jej zadavateli předat.

	3. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a v požadované kvalitě výborné způsobem dle přílohy č.2 této smlouvy „ Provádění úklidových prací a služeb “ .

	5. Od okamžiku převzetí úklidových prostorů zhotovitel zodpovídá objednateli za:

	dodržování vyhlášky č. 410/2005, dodržování zákona č. 185/2001 Sb. o nakládání s odpady, likvidaci a třídění odpadu,
	vlastní řízení postupu prací a sledování a dodržovaní předpisů BOZP dodržování zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. Viz příloha č. 4
	podřízení svojí pracovní činnost potřebám školského zařízení v souladu s provozním řádem školy viz. příloha č.5 této smlouvy a neohrozit tím bezpečnost a zdraví žáků a zaměstnanců školy
	veškeré škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla i třetím nezúčastněným osobám, které jdou k tíži zhotovitele
	použité úklidové prostředky, které musí splňovat podmínky stanovené hygienickými normami a předpisy

spolu s požadavky na ochranu životního prostředí
	předávání objednateli informací o zjištěných závadách v prostorech výkonu prací
	zkontrolování uzavření všech oken a uzamknout uklízené prostory po provedení prací
	odevzdání objednateli všech věcí nalezených svými zaměstnanci v prostorech výkonu práce
	to, že po ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen dle čl. VI. odst. VI.3. a VIA. této smlouvy vrátí objednateli poskytnuté klíče a prostory ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání bude proveden zápis.

	6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Kopii této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen kdykoliv předložit. Nedoložení této smlouvy je považováno za závažné neplnění této smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle čl. č. VI.8. této smlouvy

VIII.
Odpovědnost za vady
1. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu prací okamžitě při jejich zjištění,
nejpozději však do třech dnů ode dne provedené práce nebo ode dne, kdy měla být práce provedena.
	2. Způsob a odstranění vady určí objednatel a zhotovitel je povinen je respektovat3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit právem reklamovanou vadu práce.

	4, Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo zaplacení nákladů na odstranění vady, pokud by neumožnil zhotoviteli vadu odstranit.

	5. V případě, že reklamovaná vada není v dohodnuté lhůtě a řádně odstraněna, má objednatel právo na

přiměřenou slevu z ceny. Pokud zhotovitel vadu včas a řádně neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo závadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
IX.
Řešení sporů
	1. Smluvní strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu. Pokud k ní nedojde,

má strana, která se domáhá práva nápravy řešit spor podáním žaloby u příslušného soudu.
XI.
Závěrečná ustanovení
XI. 1. Tato smlouva je uzavřena na základě výzvy o veřejnou zakázku zadanou 15.ZŠ v Plzni, zastoupenou ředitelkou školy . .
XI. 2. Právní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí ustanovením § 536 a následujícího obchodního zákoníku č.513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
XI. 3. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
XI. 4., Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými oběma stranami podepsanými dodatky.
XI. 5.. Tato smlouvaje vyhotovena v rozsahu 4 stran jednostranně tištěných, ve 2 stejnopisech s platností originálu, vždy po jedné pro každou smluvní stranu s 5 přílohami. Přílohu č.l tvoří - Cenová nabídka zhotovitele č 30-02-11- 03/00201 ze dne 30.6.2011, přílohu č.2 tvoří - harmonogram provádění úklidových prací a služeb, přílohu č.3 tvoří - zadávací podmínky objednatele, příloha č.4 tvoří - Bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem a doklad o školení BOZP pro zástupce externích firem, příloha ě.5 tvoří -Provozní řád školy.
s A l
lni škola Plzeň
V Plzni dne: í
15. základná škola Terezie Brakové 33-35,
příspěvková organiisce
Terezie Brzkové 33-35. 318 00 Plzeň Ič: 68784619. DIČ: CZ68784619 tel.: 
•f S? . Zctff
V Plzni dne: "


SÍTA CZ a.s. na základě plné moci
XI. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí. Výslovně uvádějí, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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SITA CZ a.s. Divize Západ
Skladová 488/10, 3,26 00 Plzeň
Ič-25638955, tel.

