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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: l/a/INV/ 10/2017

Smlouva o dilo

Smluvni strany
 

Objednatel :Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová

Zhotovitel: Jiří Janša

 

zastoupen Igorem Trávníčkem,

 
 

starostou

IČO: 00845451 ičo 428 76 982

DIČ: ' DIC: CZS612312112

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

 

 
 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Úvodní ustanovení

1.

2.

3.

4.

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

dobu určitou, ato od 1. 11. 2017 do 15. 4. 2018.

Smluvni strany prohlašují, že údaje uvedene vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

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

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celeho textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a

dodatků, V centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů, je — li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dana tímto zákonem, a to po

anonymizaci osobních údajů ve smlouvě a dodatku obsažených). Registr smluv je trvale veřejně

přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy

a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a sdělují souhlas

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje V měsících listopad-duben /5,5 měsíce/ provádět pro objednatele zimní údržbu

místních komunikací a chodníků, spočívající V odklízení sněhu ve vrstvě nad 3 cm tak, aby byl u

místních komunikací zachován průjezdní prostor a u chodníků v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť

MHD, ktere se udržují V celé šíři. Údržbu bude provádět tak, aby v co největší míře zamezil vzniku

hrázek na křižovatkách a v místech křížení s chodníky. V případě náledí bude zhotovitel provádět posyp

dopravně důležitých místních komunikací zdrsňovacím materiálem V celé šířce jízdního pruhu a

chodníků pískem.

2. Dále se zhotovitel zavazuje po dobu od 1.11.2017 do 15.4.2018 držet ohotovostní službu, spočívající ve

stále přítomnosti pracovníka zhotovitele—

3. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu na těchto místních komunikacích, podle pořadí důležitosti:

Místní komunikace— vozovky

a) I. pořadí důležitosti:

Prostranství před hasičskou zbrojnicí, Obchodní, Příborská, Viktora Huga, Bažanova, Krmelínská u

Benziny, Reymontova, Sídlovecká, Srobárova, U Kotelny.

b) II. pořadí důležitosti:

Bělidla, Bělská, Božetěchova, Cementová, Domovská, Hešova, Hradecke'ho, Jestřábskeho, Jezdiště,

Jezerní, Joštova, Klasná, Kolumbova, Krašická, Krčínova, K nyu, Lužná, Mezipolí (od Paskovske po

potok, od potoka po ul. Domovskou), Mlynářská, Na Farskem, Na Honech, Na Hurtě, Na Janošku, Na

Konečne, Na Luhu, Na Potoku, Na Rozích, Na Rozvodí, Na Šajaru, Na Ščučím, Na Zvoničce,

Nešverova, Perunova, Pod Břehy, Poplužní, Slínová, Šlejharova, Šolcova, Šurova, U Pumpy, Včelí, Ve

Stromoví, Vodanova, Výjezdní, Závadova, prostor mezi garážemi na ul.Mlynářská, odbočka

z Krmelínské na sídliště Dubina.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu na těchto chodnících a prostranstvích, podle pořadí

důležitosti:

Místní komunikace-chodníky, prostranství

a) I. pořadí důležitosti:

V.Huga (oboustranně), Šídlovecká včetně podchodu a ramp na ul.Místecká, prostor před ZŠ, Paskovská

po hranici města Ostravy, cyklochodník Mostní, Na Rovince (oboustranně), Obchodní (oboustranně),

Podnikatelská (oboustranně), Prodloužená od kruhového objezdu mezi Makrem a Tescem (oboustranně),

Příborská (oboustranně), spoj ovací chodník k TESCU (od Prodloužene' po Krmelínskou).

b) II. pořadí důležitosti:

Jezdiště, Krmelínská, Nešverova, Paskovská před požární zbrojnicí, Perunova, Paskovská—parkoviště

před farou, Reymontova, Šrobárova, U Kotelny, spojka na sídliště Dubina a účelová veřejně

přístupná komunikace U Řeky.

Smlouva o dílo - „Zimní údržba 2017-2018“ . = : i_— ff: 4 4



3/7

Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

čl.III.

Misto plnění

1. Místem plnění k. u. Hrabová.

čl.IV.

Cena díla

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

Za 1 hod. výkonu plužení a posypu vozovek 450,—Kč + 21% DPH (94,50 Kč) = celkem 544,50 Kč vč.

DPH

Za 1 hod. výkonu plužení a posyp chodníků 380,-Kč + 21% DPH (79,80 Kč) = celkem 459,80 Kč vč.

DPH

2. Za pohotovostní službu přísluší zhotoviteli měsíční paušální částka 9.000,—Kč + 21% DPH

(1.890,-Kč) = celkem 10.890,-Kč vč. DPH.

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. A 2. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Nárok na cenu díla vznikne zhotoviteli pouze V případě, že řádně zajistí plnění povinností dle článku H.

odst. 1, 2, 3, 4, provede o tom zápis do deníku provedených prací. Posouzení splnění této podmínky je

vyhrazeno obj ednateli.

čl.V.

Terminy plnění

Zhotovitel se zavazuje zmírnit a odstranit závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

způsobených povětrnostními situacemi za zimních situací V tomto pořadí :

I. pořadí důležitosti: zajištění sjízdnosti do 4 hodin po celých 24 hod.

II. pořadí důležitosti: zajištění sjízdnosti do 8 hod.

Na chodnících nejpozději do 12 hodin po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad ve schůdnosti musí

být započato bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

čl.VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 N02.

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

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

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

a) číslo a datum vystavení faktury,
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b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

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

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

f) dobu splatnosti faktury,

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

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

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

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH nebo zhotovitel vyučtujé 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.

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

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

7. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitéle poštovní licence.

Faktura je splatná do l4—ti dnů ode dne jéj ího převzetí objednatelem.

9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedene 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.

10.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, jé objednatel oprávněn

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

příslušný učet daného finančního úřadu dlé § 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.

11.0bjednatél je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

9
°

čl.VII.

Sankční ujednání

1. V případě, že během prací na plnění této smlouvy nebudou ze strany zhotovitele plněny závazky, ke

kterým se zavázal, přísluší objednateli penále, a to 50% sleva z částky účtované za jeden den.

čl. VIII.

Závěrečná ujednání

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

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Hrabová

usnesením č. 78/1770 ze dne 25. 10. 2017, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo „Zimní

udržba místních komunikací a ploch na územní městského obvodu Hrabová V obdobi 1. 11. 2017 až do

15. 4. 2018“.

2. Tato smlouva obsahuje uplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, 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.

Smlouva o dílo - „Zimní údržba 2017-2018“ . = : i_— ff: 4 4



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu 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—mailových či jiných

elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se l4-ti denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

6. 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.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné škody způsobené vlastní činností na své náklady.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec st '

P

v

ř m“ k'h Hr bova zařazený do odboru stavebně správníhoW

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru stavebně správního

Úřadu městského obvodu Hrabová.

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava — Hrabová Místo: Ostrava - Hrabová

Igor Trávníček Jiří Janša

starosta
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