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č. smlouvy objednatele: TSKZaH/0670/17-SD č. smlouvy zhotovitele:

1.

SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16, Slezská Ostrava

lD datové schránky: 56szub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková — starostka

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková - starostka

ve věcech technických: ——vedouci odboru TSKZaH

—vedouci oddéleni zelené a čištění

IČO: 00845451

DIČ: CZOOB45451

bankovní spojení: Česká s ořitelna, a.s.

č.účtu: —
plátce DPH: ano

dálejen „objednatel“

SAFE TREES, s.r.o.

se sídlem: Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, PSČ 66501

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46404

Zastoupený: Ing. Markétou Nesrstovou, jednatelkou

IČO: 269 35 287

DIČ: C226935287

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:_

zhotovitel je plátcem DPH

dálejen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

ll. Základní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborné způsobilý provádět činnosti, které jsou předmětem této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám ve výši pojistného plnění min. 8 mil. Kč.

Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. l této smlouvy, oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené vtéto smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou vsouladu

s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu smlouvy na protilu zadavatelé.
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lll. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, na vlastní naklad, nebezpečí a odpovědnost, provádět pro objednatele dílo „Tahové

zkoušky 26 |ip na ul. Kmetská, k.ú. Slezská Ostrava“, spočívající v provedení přístrojových tahových zkoušek,

zpracovaní znaleckého posudku s protokolem o provedení tahových zkoušek a s následným doporučením.

Znalecký protokol bude opatřen znaleckou doložkou.

Dílo bude zpracováno v takovém rozsahu a kvalitě, aby případný zpracovatel projektové dokumentace vztahující

se k rekonstrukci uličního prostoru měl všechny potřebné informace o zdravotního stavu předmětných dřevin.

Součástí díla budou také podklady, které zhotovitel pro vypracování díla použil a podle své povahy by je

objednatel s ohledem na čl. lll. odst. 2 smlouvy měl obdržet.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém

zvážení všech možných důsledků.

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 odborností,

které jsou k provádění díla nezbytné tj. povinnosti a odpovědnosti osob zejména dle zákona č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci), v platném znění.

IV. Misto plnění

Místem realizace díla tzn. zkoušek je pozemek p.č. 1042 vobci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava. Znalecký

posudek předá zhotovitel objednateli osobně v budově Uřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nam. Jurije

Gagarina č.or. 4, na odbor technické spravy, komunikací, zeleně a hřbitovů.

V. Cena za dílo

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou

dobu realizace předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné

překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, a činí částku ve výši 153 400,- Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy.

Cena za dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s řádným a úplným provedení díla (mimo jiné i

náklady na pojištění, poplatky, poštovné, atd.).

Vl. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo do 31. 08. 2017.

Vll. Provádění díla

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími

s předmětem díla a v souladu s odpovídajícími technologickými a odbornými postupy.

Dodržení kvality práce sjednané ve smlouvěje závaznou povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen obstarat vše, coje k provedení díla potřeba.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
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Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, znemožňující provést dílo

dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky oznámit objednateli a navrhnout mu

další postup.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci zhotovitele s příslušnou

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel s ohledem na provádění díla ve smyslu § 15 odst. 1 pism. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o

zajištění BOZP“), závazným prohlášením informuje objednatele o celkové délce trvání prácí včetně případných

zmen.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění díla a vybavení

zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit místo

plnění dílá před vstupem nepovolaných osob, pokud to charakter prace vyžaduje, dodržovat hygienické,

ekologické, bezpečnostní a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny

objednatelem. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce v místě plnění dílá.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a hygienické právní normy

a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti,

zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovišti s nebezpečím padu zvýšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad místo plnění díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace, apod.

Vlll. Předání a převzetí díla

O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis. Součástí zapisu bude znalecký posudek.

Zhotovitel á objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve sjednané

lhůtě, ná určeném místě a předáním znaleckého posudku s následným doporučením v tištěné podobě ve 2

vyhotovení a v el. podobě 1 ks CD.

IX. Platební podmínky

Zhotovitel prohlašuje, že po objednateli nebude požadovat před předáním díla zálohy ani jiné platby.

. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyůčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného

zákona obsahovat i tyto údaje:

číslo smlouvy a datum jejího vystavení,

předmět smlouvy,

obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,

název, sídlo IČO a DIČ objednatele,

číslo a datum vystavení faktury,

lhůtu splatnosti faktury,

zápis o předání a převzetí včetně soupisu provedených prací,

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

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu a kontaktniho telefonu.
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4. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla včetně znaleckého posudku. Zhotovitel vystaví fakturu

nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění.
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Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto

skutečnost sdělit objednateli.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně d|e§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného

finančního úřadu vsouládu s § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce daně

zhotovitele a zaplaceni zhotoviteli ceny za dilo bez DPH bude považováno za splnění závazku objednatele

uhradit sjednanou cenu za dílo.

Platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené na faktuře a v záhlaví smlouvy. Musí se jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0

účet vedený v tuzemsku.

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitelé

poštovní licence.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje potřebné

náležitosti nebo má jiné závady vobsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo

nové vyhotovené faktury.

10. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání
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příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch ůčtu zhotovitele.

X. Smluvní sankce a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši ve výši 0,3 % z ujednané ceny za dílo včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti uvedené v čl. Vl|. bod 6., 7. je povinen uhradit objednateli smluvni

pokutu ve výši 3.000,-- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, může zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

Ustanovenimi o smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i zhotovitele na náhradu

škody způsobené druhou smluvní stranou.

XI. Ostatni ujednání

Změny závazků vzniklých z této smlouvy jsou možné jen po dohodě smluvních stran a písemnou formou.

Dohoda o změně závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně

závazku výslovně prohlášena. Dohody o změně závazku se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato

smlouva a budou průběžně číslovány.

Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy třetí

osobě.

Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli jako dlužníkovi, tj. bylo zahájeno

insolvenční řízení se zhotovitelem,

- insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitelejako dlužníka.

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

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nebude mít za následek neplatnost ostatních

ustanovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za

nápadně nevýhodných podmínek a jeji autentičnost stvrzují svými podpisy.
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9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako územně samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv,

přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

10. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž

každá strana obdrží dvě vyhotovení.

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení oboustranně podepsané smlouvy druhé smluvní straně;

účinnost nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka platnosti právních jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č.

3311/RMOb-SLE/1418/61 ze dne 31. 05. 2017.

 

Ostrava dne .................... Ostrava dne .....................

za objednatele za zhotovitele

MVDr. Barbora Jelonková Ing. Markéta Nesrstová

starostka jednatelka


