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S M L O U VA   O   D Í L O
V2017-169/OŽP
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 


Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: 	
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín
zastoupené na základě vnitřního předpisu vydaného Radou města vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín Ing. Evou Bártkovou 
IČO: 002 98 212                   DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Nový Jičín  č.ú. 326801/0100

dále jen „objednatel“

a 

Zhotovitel: 	
 						Richard Trefil
						Odry – Pohoř 96
742 35 Odry		
IČO:                 		61629553
Daňové identifikační číslo (DIČ): 		CZ- 
Bankovní spojení:  				
Číslo účtu:  					 
Telefon:           				  
  
dále jen „zhotovitel“.


Článek 1 – Zástupci smluvních stran

1.	Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a  převzetím díla ze strany objednatele:
Mgr. Jiří Schindler - referent Odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně 
2.	Zástupce zhotovitele pověřený řízením prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací a předáním díla ze strany zhotovitele :
Richard Trefil


Článek 2 - Předmět díla

Předmětem díla je realizace výsadby lesních sazenic v lesích města Nového Jičína v počtu cca 16750 kusů podle přílohy č. 1 této smlouvy a pokynů zástupce objednatele.  


Článek  3 – Podmínky pro zhotovení díla

	Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla.

Případné změny a rozšíření či zúžení předmětu díla po uzavření této smlouvy, zejména pak v průběhu realizace díla mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě, opatřených podpisy obou smluvních stran. Teprve po uzavření příslušného dodatku může zhotovitel tyto změny provést. Pokud zhotovitel provede změny předmětu díla či vícepráce bez předchozího uzavření příslušného dodatku k této smlouvě, není objednatel povinen uhradit cenu za jejich provedení. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost                 
ve sjednané době. 
Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad, zhotovené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou níže v této smlouvě. Objednatel není povinen převzít a zaplatit dílo, pokud má vady. 


Článek  4 – Termín plnění

	Zahájení realizace díla: do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
	Dokončení realizace díla: do 5.5.2017.



Článek  5 – Převzetí díla

1.	Převzetí díla se bude realizovat po dokončení veškerých prací. Bude-li provedení díla v souladu s touto smlouvou, objednatel je převezme.
2.	O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a nedodělků. Sjednaná lhůta k odstranění vad bude činit maximálně 14 dnů. Objednatel převezme dílo až po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla zhotovitelem. Ode dne podpisu zápisu, podle nějž bylo dílo bez vad a nedodělků předáno zástupcem zhotovitele a současně převzato zástupcem objednatele, počíná běžet záruční doba.


Článek  6 – Cena a fakturace

1.  Cena za provedení díla je stanovena dle nabídky zhotovitele ze dne 14.3.2016  a činí:
 a) 2,30 Kč za výsadbu jedné sazenice  lesnickým rýčem,  celkem 6 750 ks sazenic
 b) 3,90 Kč za výsadbu jedné sazenice do jamky 25x25 cm, celkem 10 000 ks.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  Zhotovitel není plátce DPH. V ceně jsou zahrnuty také náklady na dopravu pracovníků zhotovitele.
Cenu uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené zhotovitelem, kdy zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem podle článku 5 smlouvy. Vystavená a odsouhlasená faktura bude splatná bankovním převodem do 15-ti dnů od data jejího převzetí a potvrzení zástupcem objednatele. 
2.  Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje; v takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli. 


Článek  7 – Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s řádným předáním díla bez vad a nedodělků podle článku 4. a 5. smlouvy delším než 14-dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
	V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturovaných částek ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny díla za každý den prodlení.
	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. 


Článek  8 – Záruční doba a odpovědnost za vady díla

	Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací, za kvalitu dodaných věcí a rostlinného materiálu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla a přebírá veškerou odpovědnost, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
	Na případné vady provedeného díla poskytuje zhotovitel záruku v trvání 5-ti měsíců ode dne převzetí díla objednatelem podle článku 5. smlouvy.
	Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci může objednatel uvést svůj požadavek, zda požaduje bezplatné odstranění vad výsadbou nových sazenic či přiměřenou slevu z ceny díla. V reklamaci objednatel stanoví přiměřenou lhůtu pro odstranění reklamované vady. 

Zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 
	Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve  výši 100,- Kč za každý den překročení této lhůty. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré náklady tím vzniklé uhradí objednateli zhotovitel.
	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. O takto vzniklých vadách díla bude sepsán a podepsán zástupci obou smluvních stran ve lhůtě nejpozději 5-ti dnů ode dne zjištění vady zápis. V případě, že tento zápis nebude sepsán, nebude se jednat o vady způsobené zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
	Smluvní strany odpovídají za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy a platných právních předpisů za podmínek a v rozsahu podle příslušných ustanovení občanského.



Článek 9 - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1.	Poruší-li jedna ze smluvních stran hrubě nebo opakovaně své povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy, má druhá smluvní strana právo s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit a požadovat uhrazení náhrady takto způsobené škody, jakož i vynaložených nákladů a ušlého zisku, které jí v důsledku odstoupení vznikly.
2.	Hrubým porušením smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, je:
	stav, kdy zhotovitel bude provádět dílo v rozporu se svými povinnostmi, ač byl na takové jednání objednatelem upozorněn a byla mu poskytnuta 15 denní lhůta k nápravě závadného stavu,

prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv faktury vystavené v souladu s touto smlouvou zhotovitelem trvající déle než 90 dní ode dne doručení faktury objednateli,
	vyhlášení konkursu na majetek jedné či druhé smluvní strany.
3.	Odstoupením od smlouvy se tato smlouva s účinností od okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně ruší, přičemž smluvní strany jsou povinny nejpozději do 1 měsíce od odstoupení provést vzájemné zúčtování dosud provedených prací a poskytnutých plnění.


Článek 10 – Závěrečná ustanovení

	Smlouvu lze měnit, rušit nebo aktualizovat pouze po oboustranné dohodě smluvních stran, a to pouze formou písemných očíslovaných dodatků. 

Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran obchodní zákoník. 
	 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
	Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 
	Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.       

V Novém Jičíně dne: 4.4.2017                                              V Novém Jičíně dne: 4.4.2017




…………………………….					……………………………….     			             
za zhotovitele					              	za objednatele                                                     
Richard Trefil             				         Ing. Eva B￡rtkov￡Eva Bártková						

