
Smlouva o dílo č. 07187002

uzavřená mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava - Moravská Ostrava

IC: 00845451 DIC: CZ00845451

korespondenční adresa: Úřad městského obvodu Hrabová, Bažantova 4, 720 00, Ostrava -

Hrabová

zastoupený: Igorem Trávníčkem, starostou

telefon/fax:

mobilní telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: OZO Ostrava s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00

zapsaný v OR: vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

zastoupený: Josefem Marťanem, vedoucím provozovny 7 - Doprava a objemné odpady

na základě plné moci ze dne 2. 7. 2012 „

IC: 62 30 09 20 DIC: CZ62300920

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, číslo účtu 3504540207/0100

korespondenční adresa: OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 7 - Doprava,

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

telefonlzáznamník:—

_mobilní telefon:

telefon úseku (dispečink Ostrava):—

(dále jen „zhotovitel“)

|. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytování přepravních služeb objednateli, vozidly zhotovitele a nájem

velkoobjemových kontejnerů. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen na základě

jednotlivých pokynů objednatele, a to i telefonických či ústních pokynů, poskytovat služby a práce,

zejména pronajímat kontejnery a poskytovat přepravní služby jednotlivými vozidly, a objednatel je

povinen za poskytnuté práce a služby zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.

2. Objednatel a zhotovitel prohlašují každý za svou stranu, že splňují všechny zákonem stanovené

podmínky potřebné pro plnění předmětu této smlouvy. Učastníci smlouvy prohlašují, že jsou

oprávněni se zavázat způsobem vtéto smlouvě uvedeným a současně se zavazují nahradit

případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým.

||. Ceník dopravy a nájmu kontejnerů
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Dle ceníku č. 10/2018 pro Statutární město Ostrava ze dne 27. 12.2017, čl. IV, bod. d) biologicky

nerozložitelný odpad (kat.č. odpadu 20 02 03), kontejner o objemu 10m3

|||. Technické podmínky

1. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli přepravní výkony, objednává tuto službu a sjednává její

konkrétní podmínky na základě této smlouvy písemně nebo telefonicky u dispečera nákladní

dopravy zhotovitele. Vkaždém takovémto případě objednatel dohodne se zhotovitelem druh

požadované služby, typ vozidla, typ a množství shromažďovacích prostředků, termín poskytnutí

služby a přesné místo plnění služby. Současně sdělí objednatel zhotoviteli jméno objednatele,

případně dále jméno osoby pověřené zastupováním objednatele při realizaci této služby a telefonní

číslo mobilního telefonu (není-li uživatelem mobilního telefonu pak číslo pevné telefonní stanice)

objednatele nebo zplnomocněné osoby. Vpřípadě požadavku na tuto službu učiněného

objednatelem telefonicky nese objednatel vpřípadě sporu důkazní břemeno, že si službu

neobjednal nebo ji sjednal jinak.

2. Při dopravě prováděné zhotovitelem potvrzuje příslušné doklady objednatele či objednatelem

pověřená osoba.

3. Objednatel je povinen zajistit u každé dopravy prováděné zhotovitelem v místě nakládky, případně

vykládky přítomnost svého zástupce, který zhotoviteli stanovuje bezpečnou a přístupnou místní

přepravní trasu, stanoviště kontejneru a předává list knákladu, a potvrdí záznam o provozu

vozidla. V případě, že tato osoba nebude v místě nakládky, případně vykládky přítomna a výše

uvedené doklady tudíž nebudou ze strany objednatele potvrzeny, má se za to, že služba byla

zhotovitelem poskytnuta řádně dle této smlouvy a v rozsahu objednávky objednatele dle čl. 1 části

lIl. této smlouvy a že údaje na dokladech jsou správné a úplné. Objednatel nese odpovědnost za

případné porušení všeobecně platných předpisů a práv třetích osob vyplývajících zčinnosti

zhotovitele provedené na základě pokynu objednatele v místě nakládky, případně vykládky.

4. Při nájmu shromažďovacích prostředků (kontejnery, apod.) od zhotovitele nese objednatel plnou

odpovědnost po dobu nájmu za jejich provozování, technický stav, za jejich případné zničení,

poškození, ztrátu nebo odcizení a za odpady do nich shromážděné. Objednatel je povinen si

objednat dostatečný počet shromažďovacích prostředků vhodných pro daný druh přepravy,

nepřeplňovat a nepřetěžovat je. Dojde-li kpřeplnění nebo přetížení těchto nádob, je povinen

objednatel na vlastní náklady upravit množství případného nákladu v nich dle pokynů zhotovitele.

5. Zhotovitel předává objednateli za každou poskytnutou službu příslušný vyplněný a potvrzený

doklad podle jejich charakteru - záznam o provozu vozidla, dodací list k nákladu popř. vážní lístek.

6. Pracovníci zhotovitele a další osoby jednající v jeho jménu podle této smlouvy jsou v zařízeních

objednatele a v zařízeních třetích osob, určených objednatelem jako místa nakládky a vykládky,

povinni dodržovat všeobecně závazné zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a provozu na

pozemních komunikacích, řídit se místními výstražnými nápisy, značením a pokyny zaměstnanců

objednatele a provozovatele zařízení. Za případné škody vzniklé z porušení těchto povinností nese

plnou odpovědnost zhotovitel.

7. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli službu nebo její část dle této smlouvy a v rozsahu

objednávky dle čl. 1 části lll. této smlouvy, je objednatel oprávněn danou službu nebo její část u

zhotovitele reklamovat. Tato reklamace musí být konkrétní a objednatel je povinen provést ji u

zhotovitele neodkladně telefonicky a následně pak písemně nejpozději do dvou pracovních dnů

ode dne sjednaného jako termín poskytnutí předmětné služby. Pokud reklamace objednatele

nebude tímto způsobem nebo vůbec u zhotovitele uplatněna, sjednávají smluvní strany

nevyvratitelnou právní domněnku, že služba poskytnutá objednateli zhotovitelem byla provedena

v plném rozsahu dle objednávky objednatele.

IV. Cenové podmínky

1. Cena za provedení díla sjednaného dle této smlouvy je dohodnuta mezi objednatelem a

zhotovitelem jako cena smluvní a je v návaznosti na jednotlivé činnosti uvedena v části ll. této

smlouvy. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Zhotovitel má

právo jednostranně upravit cenu uvedenou v cenících této smlouvy, přičemž tato cenová úprava je

pro objednatele závazná ode dne, kdy se o ní dozvěděl a následně si objednal u zhotovitele

poskytnutí služby dle této smlouvy.

2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za poskytnuté služby řádně a včas v hotovosti na

základě zhotovitelem vystaveného pokladního příjmového daňového dokladu nebo převodem na

účet zhotovitele na základě faktury - daňového dokladu, vystavené zhotovitelem, přičemž fakturace

je prováděna dle četnosti poskytovaných služeb podle této smlouvy, nejméně však 1x za
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kalendářní měsíc, a splatnost faktury činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Celková

cena je zhotovitelem stanovena na základě sjednaných jednotkových cen, poskytnutých služeb a

DPH dle platných předpisů.

. Nevrátí-li objednatel obdrženou fakturu - daňový doklad vjejí lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli

s opodstatněným písemným zdůvodněním důvodu jejího nepřijetí, dohodly se smluvní strany tímto

na nevyvratitelné právní domněnce, že s jejím obsahem souhlasí. Reklamace faktury - daňového

dokladu po uplynutí její lhůty splatnosti není zhotovitel povinen akceptovat. Smluvní strany se dále

dohodly na nevyvratitelné právní domněnce, že v případě pochybnosti o okamžiku doručení faktury

- daňového dokladu objednateli se má za to, že tento je doručen 7 den ode dne jeho vystavení

zhotovitelem.

. Vrátí-li objednatel obdrženou fakturu - daňový doklad vjejí lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli

s opodstatněným písemným zdůvodněním důvodu jejího nepřijetí, vystaví zhotovitel novou fakturu

- daňový doklad a zašle ji objednateli. Vrátí-li objednatel obdrženou fakturu - daňový doklad

zhotoviteli neopodstatněné, odešle ji zhotovitel objednateli zpět beze změn.

. Je-li objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku vůči zhotoviteli dle ustanovení čl. 2. části

IV. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli, bude-li to zhotovitel požadovat, za každý

den prodlení s placením tímto sjednaný smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za

každý den prodlení, a to až do dne úplného vypořádání tohoto závazku. Objednatel je povinen

uhradit sjednaný smluvní úrok z prodlení, pokud jej bude zhotovitel požadovat bez ohledu na

zavinění. Zhotovitel má rovněž právo v tomto případě přerušit poskytování všech služeb

objednateli po dobu existence výše uvedeného dluhu, a to až do doby úplného vyrovnání všech

závazků vůči zhotoviteli. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení.

. Objednatel souhlasí se zasíláním případných upomínek prostřednictvím e-mailu s tím, že e-

mailovou adresu určil objednatel a je uvedena v záhlaví této smlouvy.

Vpřípadě, že dojde ze strany objednatele ke změně e-mailové adresy, která je vzáhlaví této

smlouvy, je povinen toto zpravidla předem prokazatelně oznamit zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly, že společnost 020 Ostrava s.r.o. není povinna upozorňovat na

prodlení se splatností daňových dokladů, pokud tak učiní, tak pouze prostřednictvím e-mailové

pošty.

V. Platnost a účinnost smlouvv

. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a je platná ode dne podpisu smlouvy smluvními

stranami. Platnost smlouvy může být ukončená písemnou dohodou objednatele a zhotovitele nebo

výpovědí jedné ze smluvních stran s 30-ti denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den

následující po dni doručení výpovědi druhé smluvní stráně.

. Každá ze smluvních stran je oprávněna kjednostrannému odstoupení od této smlouvy v případě

podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Toto odstoupení od smlouvy

musí být písemné a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení příslušné smluvní stráně. Za

závažné porušení smluvních podmínek objednatelem se považuje především neplnění ustanovení

čl. 2. části IV. nebo opakované porušení ostatních ustanovení této smlouvy. Za závažné porušení

smluvních podmínek zhotovitelem se považuje opakované porušení ustanovení této smlouvy. Za

opakované porušení ostatních ustanovení této smlouvy se považuje pro účely této smlouvy

porušení kterékoliv povinnosti více než 2x.

Vl. Ostatní ujednání

. Objednatel a zhotovitel jsou povinni ohlásit druhé smluvní straně veškeré změny týkající se svého

právního subjektu, zejména ukončení činnosti a změny identifikačních údajů z první strany této

smlouvy, a to neodkládně, nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž změna nastala.

. Nepřevezme-li objednatel či zhotovitel od druhé smluvní strany doporučenou poštovní zásilku

v úložní době a tato je vrácena odesílateli, dohodly se smluvní strany tímto na nevyvratitelné právní

domněnce, že zásilka byla adresátovi doručena a odesílatel nemá povinnost vyvíjet další činnost

směřující kjejímu doručení. Hovoří-li se vtéto smlouvě o doručování druhé smluvní straně,

doručuje se na adresu druhé smluvní strany. Veškeré písemnosti se doručují na adresy uvedené

vzáhlaví této smlouvy jako adresy korespondenční. Doručením se pro účely této smlouvy dle

dohody smluvních stran rozumí i odmítnutí převzetí písemnosti či nevyzvednutí písemnosti v úložní

době na poště v místě sídla či bydliště smluvní strany.

. Objednatel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy je schopen splnit všechny finanční závazky

vůči zhotoviteli vyplývající zplnění této smlouvy a zavazuje se učinit tak vplném rozsahu.

Objednatel se dále zavazuje, že nebude u zhotovitele objednávat žádné poskytování služeb dle

této smlouvy, pokud finanční situace objednatele bude taková, že mu neumožní zaplatit zhotoviteli
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cenu v souladu s touto smlouvou. Objednatel bere na vědomí, že při porušení ustanovení tohoto

článku se vystavuje možnosti trestního stíhání.

4. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, znichž po jednom obdrží objednatel a

zhotovitel a každě má platnost originálu.

5. Změny a doplňky k této smlouvě jsou činěny po dohodě smluvních stran písemnou formou.

6. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí v souladu s dohodou smluvních stran

právním řádem Ceskě republiky, zejména dle ustanovení § 262 odst. 1 obchodniho zákoníku

režimem obchodního zákoníku v platném znění.

7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tuto smlouvu podepsat a

závazky, práva a povinnosti touto smlouvou založená převzít a něst, že si tuto smlouvu přečetli, a

že její obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani

za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby

jednající jménem smluvních stran svě vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Igor Trávníček, starosta Josef Martan

vedoucí provozovny 7 — Doprava a objemné odpady


