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Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený: Mgr. Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb, na základě

Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy, městského obvodu

Ostrava—Jih ajím zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou

městského obvodu Ostrava-J ih dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady

městského obvodu ze dne 29. 6. 2017 č. 4994/12]

lČ:_ ' 06845451 H

DIC: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č- účta _

dále jen objednatel

a

PYRO MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1a/1085

Ostrava — Přívoz

702 00

IČ: 25381172 '

DIČ: CZ 2

Peněžní ústav:

c: new:—
KS:

VS:

Zapsána vobchodním/živnostenske'm rejstříku vedeném u KOS v Ostravě oddíl C,

vložka 16052

  

 

dále jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

v

cl.l.

1.

Uvodní ustanoven
í

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení
§ 2586 a následujícíc

h zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zékonik“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující
tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje,
že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání závazku mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení

škody v souvislosti
svýkonem

předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000 Kč, kterou kdykoliv na

požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele
ve věcech smluvních k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje,
že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel
prohlašuje,

že není nespolehliv
ým plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen ,.DPH“),

a že vpřípadě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně
sdělí

objednateli.

Účelem této smlouvy je zajištění provedení ohňostroje ke 100. výročí republiky na místě a vtermínu

dále uveden
ém, a souvisejícíc

h součástí díla, jak je vymezeno
dále.

Smlouva byla uzavřena na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního
města Ostravy,

městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkový

ch organizací platných, schválených
Radou

městského obvodu Ostrava-Jih
dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady městského

obvodu ze dne 29. 6. 2017 č. 4994/12].

čl.Il. Předmět sm
louvy a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen na základě této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

za podmínek níže uvedených
ohňostroj ke 100. výročí republiky a související

součásti díla (dále jen

„dílo“), jak je vymezeno
dále. Objednatel

se zavazuje dílo bez vad a nedodělků
řádně převzít

a za předmět smlouvy zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Umístění odpališť je uvedeno v mapové vizualizaci této smlouvy
(dále též „mapová

vizualizace umístění

odpališť“).

Písemný souhlas vlastníka, na jehož po
zemku se bude odpalovat,

je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Dále je součástí provedení díla dle této smlouv
y zejmena:

a) vytyčení bezpečnostn
ího okruhu ve smyslu zákona o pyrotechnice

, a to do vzdálenosti
85 m

od odpališť, umístěním
plotové zábrany;

b) umístění informačníc
h tabulí „Vstup na vlastní nebezpečí“,

a to před oblastí, kde zhotovitel

předpokládá
největší spad popílku;

o) poskytnutí
součinnosti

při plnění povinností objednatele
uvedené zejména v ust. čl. VIII. písm. a)

této smlouvy;

d) zabezpečení
místa plnění před poškozením

a krádežemi;

e) zajištění hlídání místa plnění, a to včetně zajištění hlídání bezpečnostn
ího okruhu;

í) zajištění lékařské hlídky a sanitního vozidla;

g) zajištění a reprodukce
státní hymny

České republiky;

h) zajištění a reprodukce
hudebního podbarvení

ohňostroje;

i) dokumentač
ní audiovizuáln

í záznam v nejméně HD
rozlišení, a to státní hymny České republiky

a ohňostroje (dále jen „audiovizuál
ní záznam“);

j) úklid místa plnění.

Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy řádně a včas při splnění všech technických
požadavků

a za použití výrobků kategorie F2, F3, F4 dle zákona o pyrotechnic
kých výrobcích a zacházení s nimi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o pyrotechnice“). Zhotovitel

za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 10.000 Kč.

Seznam použitých pyrotechnických výrobků včetně kalkulace nákladů je uveden v příloze č. 4 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 34 odst. 1 zákona o pyrotechnice požádat o povolení ohňostrojné práce

(týká se použití výrobků kategorie F4) příslušný obvodní báňský úřad a doložit takové povolení

objednateli nejpozději do 15. 10. 2018. Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 32 odst. 2 zákona o pyrotechnice ohlásit ohňostroj Hasičskému

záchrannému sboru Moravskoslezskěho kraje. Ohlášení musí obsahovat náležitosti dle §32 odst. 3

zákona o pyrotechnice. Zhotovitel je povinen doložit takový souhlas objednateli nejpozději do 15. 10.

2018. Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 10.000 Kč za každý, ijen započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen při zajišťování předmětu smlouvy postupovat v souladu sobecně závaznými

právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci apod. Objednatel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto

smlouvou.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho zajištění aže disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k zajištění předmětu smlouvy nezbytné.

Zhotovitel zajistí kvalitní a dostatečně slyšitelné ozvučení akce, tj. státní hymny České republiky

ahudebního doprovodu (podbarvení) samotného ohňostroje. Za nedodržení tohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

Zhotovitelem bude proveden večerní, scénický ohňostroj v obrázcích, odpalovaný do výšky min. 80 m,

8 finále ohňostroje odpalovaného do výšky min. 95 m, podbarvený hudebním doprovodem. Technicky

se bude jednat o ohňostroj odpalovaný z 5 části areálu koupaliště na ulici Svazácká v Ostravě—Zábřehu

(tj. z 5 odpališť současně, umístěných dle přílohy č. 1 této smlouvy).

Realizace ohňostroje bude technicky a personálně zajištěna zhotovitelem.

Budou použity nejbezpečnější výrobky prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými výrobky budou

umístěny podložky, které budou řádně zaiixovány, aby nedošlo k jejich odklonu. Proti

nepředvídatelnému rozletu světlic nebo jiných pyrotechnických elementů bude místo zabezpečeno

ohrazením odpališť kombinovaným s vysokým oplocením s plnou výplní. Za nedodržení tohoto

ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

Zhotovitel je povinen ohňostroj provést hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí,

a to v souladu s ohlášenými údaji podle ust. § 32 ods. 3 písm. a) až d) zákona opyrotechnice

a za dodržení opatření ohlášeného podle ust. § 32 odstavce 3 pism. e) zákona o pyrotechnice.

Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000

Kč.

Zhotovitel je při plnění díla povinen postupovat dle harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako

příloha č. 3 (dále jen „harmonogram“).

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místem plnění je městský obvod Ostrava-Jih, bližší vymezeníje obsaženo v příloze č. ] této smlouvy.

Místem pro předání audiovizuálního záznamu (tak, jak je vymezen níže) je odbor dopravy

a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, přičemž audiovizuální záznam bude předán

kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Ohnoshowe lOO vytočí republiky GS i RA & A. . .
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čl.III. Trvání smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly. že dilo bude zhotovitelem provedeno takto:

a) dne 27. 10. 2018 v době od 10:00 h provedení instalace díla. zejména dle ust. čl. II odst. 2

pism. a), b), c), d), e) a O této smlouw,

b) V souladu s harmonogramem dne 27. 10. 2018 v době od 17:55 h do 18:10 h v místě plnění

provedení ohňostroje ke 100. výročí republiky a dalších částí díla zejména dle ust. čl. ll

odst. 2 písm. g), h), i) a j) této smlouvy.

c) dne 27. 10. 2018 v době do 20:00 h úklid místa plnění.

2. K předání místa plnění zhotoviteli objednatelem dojde v 10:00 h dne 27. 10. 2018.

3. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty jsou vzhledem k povaze činnosti přiměřené a budou dodrženy.

čl.IV. Cena díla

]. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za provedení díla takto:

 

 

 

cena bez DPH (dále jen „Cena“) 173 913 Kč

DPH
26 087 Kč

cena s DPH
200 000 Kč

   
 

3
"

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to,

že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouw

4. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádně a úplné plnění předmětu

smlouvy včetně veškerých nákladů spojených se zajištěním účasti zhotovitele na všech jednáních,

nákladů na lékařskou hlídku první pomoci včetně sanitky a zhotovitel není oprávněn objednateli účtovat

jakékoli další náklady. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené svývojem cen vstupních

nákladů, a to po celou dobu trvání smlouvy.

5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného

apodepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran vpřípadě, že dojde ke změně rozsahu

předmětu smlouvy uvedeného v čl. I]. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke dni plnění

předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této

smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl.V. Platební podmínky

Objednatel prohlašuje, že pro plnění, které je předmětem této smlouvy nebude aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH").

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) evidenční číslo faktury a datum vystavení;

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) zrazítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, název veřejné zakázky: Ohňostroj ke 100. výročí republiky;

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy);

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být Cena zaplacena;

e) lhůtu splatnosti faktury;

Ohncstioj ke 100 vyroci republiky
os ! RA „ A . . .
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1) zápis o předání a převzetí předmětu nájmu bez vad a nedodělků:

g) název, sídlo, příjemce, IČ a DlČ zhotovitele a objednatele;

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku. popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů
nezapsaných do Obchodního rejstříku;

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb):
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu a e—mailu.
Smluvní strany se dohodly, že dílčí plněníje vyloučeno.

Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečněného
zdanitelného plnění (tj. ode dne převzetí díla objednatelem).

Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky zprodlení, náhrady škody aj.)
je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně.
Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronicky
do datové schránky, elektronicky e-mailem nebo osobně proti písemnému potvrzení pracovníka
podatelny objednatele.

Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře
uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet vedený v tuzemsku.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu vdaném termínu, je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužené částky za každý den prodlení.

Zálohy nejsou sjednány, přičemž se smluvní strany dále dohodly, že vylučují užití ust. § 2611
občanského zákoníku.

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí
toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím
vprůběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 1063 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně
příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně
zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit
sjednanou Cenu.

čl.Vl. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, zjakých důvodů. Dílo se má za dokončené,je-li

zhotoveno bez vad a nedodělků. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo
vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného
odstranění.

Ohňostroj ke 100 \'"yTOČI republiky
05 I RAVA. . .

OSTRAVA-JIH
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7.

1.

2.

Dílo má vady. jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecne

závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli takto:

a) vyčištěné a vyklizené odpaliště nejpozději ve 20:00 h dne 27. 10. 2018;

b) úplný a řádný audiovizuální záznam na 1 CD nebo DVD, kterým zároveň dojde k předání

ohňostroje, a to nejpozději ve 12:00 h dne 29. 10. 2018;

(dálejen „předání dila").

Objednatel je povinen provedené dílo převzít nejpozději do 3 pracovních dnů po předání provedeného

díla zhotovitelem.

O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o předání díla dle jednotlivých fází (dle odst. 4 tohoto

článku). Tento zápis sepíše zhotovitel do vlastního formuláře, nebude-li dohodnuto jinak, a bude

obsahovat:

a) číslo a datum uzavření této smlouvy. včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

b) datum a hodinu zahájení a ukončení jednotlivých fází díla (tak, jak jsou vymezeny v odst. 4 tohoto

článku);

c) prohlášení objednatele o tom, zda přebírá vyčištěné a vyklizené odpaliště, případně z jakého důvodu

ho nepřijímá;

d) datum a hodinu doručení audiovizuálního záznamu,

e) prohlášení objednatele otom, zda přebírá audiovizuální záznam,

t) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně z jakého důvodu ho nepřejímá;

g) datum a místo sepsání zápisu;

h) jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

cl.V|I. Práva z vadného plnění

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady občanským zákoníkem.

Vpřípadě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne činností zhotovitele související spředmětem

smlouvy prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. 1. odst. 5 této

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.VIIl. Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen zajistit na své náklady:

a) součinnost Policie Ceské republiky, Městské policie Ostrava a Hasičského záchranného sboru.

čl.IX. Sankční ujednání

1.

2.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v případě, že dílo nebude

provedeno úplně a řádně.

V případě prodlení s provedením díla ve smyslu ust. § 1980 odst. 1 občanského zákoníku je zhotovitel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč a smlouva zaniká ve smyslu ust. § 1980 občanského

zákoníku, nedohodou-li se smluvní strany jinak.

V případě prodlení s předáním a vyčištěného a vyklizeného odpaliště je objednatel oprávněn provést

odstranění předmětu smlouvy prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tim, že na smluvní

pokuty bude vystavena samostatná faktura.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných

peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského

zákoníku.

Ohňostroj ke 100 vyroci republiky
OS ' RAVA. . .

OSTRAVA-JIH
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8. Není-li v této smlouvě uvedenojinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů
odjejich prokazatelného uplatnění vůči druhé smluvní straně.

čl.X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 27. 10. 2018,
nejdříve však dnem jejího zveřejnění v Registru smluv 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.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou
změny DPH uvedené včl. IV. odst. 5 této smlouvy a změny kontaktních či oprávněných osob
zhotovitele a objednatele), které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, Zhotovitel bere na vědomí, že k uzavření dodatku
k této smlouvě předchází jeho projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih.

Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Daniel Hradil

realizačních: Daniel Hradil

smluvních: Daniel Hradil

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

a po dobu jeho nepřítomnosti:

. Ing. Petra Bálková, zástupce vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
Qmávněné osoby objednatele ve věcech organizačních:

. Miroslava Humpolíková, referent obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek
ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
straně.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělítelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne. či jinak
znemožní.

9. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkovy vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2,
ust. § 2093, ust. § 2591 a ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

11. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem
nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly
a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající
se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní 3 mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto
v této smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat nájemci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

9
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15. Tato smlouva je wliotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran. přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

16. Nedílnou součástí této smlouvyje:

o Mapová vizualizace umístění odpališť

. příloha č. 2 — Písemný souhlas vlastníka, najehož pozemku se bude odpalovat

. příloha č. 3 — Harmonogram

příloha č. 4 — Seznam použitých pyrotechnických výrobků včetně kalkulace nákladů

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: i 9 “UI" 2018 Datum: ? 9 .W“ 2013

Misto: Ostrava-Hrabůvka Místo: WWF—\
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka: JlH/O33493/18/ODK/Sta
PYRO MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1085/1a

Vyřizuje: Ing. Veronika Staňková Ostrava — Přívoz

Telefon: +420 599 430 364 702 00

Fax: +420 599 430 340

E—mail: veronika.stankova@ovajih.cz

ID datové schránky: 2s3brdz

Datum: 16.4.2018

Přílohy: 0/0

Souhlas vlastníka pozemku s konáním ohňostroje - příloha č. 2 závazného návrhu

smlouvy

Vážení,

s odkazem na ust. § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) souhlasíme s provedením ohňostroje ke 100. výročí
republiky dne 27. října 2018 v časovém rozmezí 18:00 - 18:10 b na pozemku ve vlastnictví Statutárního
města Ostrava, správa nemovitostí svěřena městskému obvodu Ostrava-J ih.

Jedná se o pozemek pč. 654/168 v k. ú. Zábřeh nad Odrou — areál koupaliště na ulici Svazácká v Ostravě—
Zábřehu.

S pozdravem
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Harmonogram

1. Termín konání ohňostroje ke 100. výročí republiky:

. Dne 27. října 2018,

. v časovém rozmezí 18:00—18:10 h,

. státní hymna začne v 17:55 h a po dobu konání samotného ohňostroje bude hrát

hudební doprovod

2. Místo konání:

. areál koupaliště na ulici Svazácká v Ostravě-Zábřehu a přilehlý stadion.

Horní 791/ 3‘ 700 30 Ostrava—Hrabůvka IČ 00845451 ÚSTRAVA. o o

ID datové schránky 253brdz DIČ 0200845451
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Javatel:

PYRU MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1085/15

702 00 Ostrava-Přívoz

 

Telefon: +420596134848 Fax: +420596134849

E—mail: pyromoravia©pyromoraviaeu

Web: www.pyromoravia.eu

Číslo Účtu: 373 687 853/0300

Banka: ČSOB as. v Ostravě

  

Odběratel:

Městský obvod OŠÍF&\13'=JÍh
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IČ: 25381172 DIČ: 0225381172 lČ: 00845451 orc: czoos45451

Čislo
,

PC PC Celkem Celkemzboží Název ZDOŽ' MnOŽS'Vf Jed" bez DPH s DPH bez DPH s DPH

DSZL Kulová puma 50 mm — LIDU

DS2,5KMT

DSSC

DS4V

DSSM

DS2,5K

DS2,5V Válcová puma 63 mm — tygři ocas

PM2331

LDC635

NC38—8B

102207

XB40010

8-45

NC30-1A

Kulová puma 63 mm

Cylindrická puma 75 mm

Válcová puma 100 mm < Italy

Kulová puma 125 mm

Válcová puma 63 mm - kometa

Baterie 25 výstřelů

Římská svíce 38 mm - 8 výstřelů

Modul dvouřadý 22 výstřelů - véjfi‘ FAN

Modul 57 výstřelů

Jednorázová výmetnice 30 mm - ocasy <Ce|kový součet>

Jednobarevná scénická baterie 100 výstřelu — 25 mm

Jednovýstřelová výmetnice 45 mm — Scarpato      

Zboží uvedené v tomto dodacím listu je zařazeno do třídy nebezpečnosti 1.4G UN 033

ADR číslo 1136 platné od 1. ledna 2005 po novelizaci v roce 2015.

Převzal:

Vyřizoval: Lenka Šoprkova'

Firma je zapsána v obchodním reistřiku, který vede KOS v Ostravě, oddii C, vložka 16

stránka: 1/1

' I I 'e- „m„„ FÉ7AD M gm n Rraabnr c u “Mummy”

______________________________________________________ Dne: 22.

6 a nepřesahuje limitní množství pyrotechnických složí dle dohody

   

 




