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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: 800101/2019

Identifikátor veřejné zakázky (|VZ): P19V00000002

SMLOUVA o dílo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur:

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen starostkou Mgr. Marii Matějovou

Peněžní ustav: Česká spořitelna a.s.,

pobočka Praha

Číslo účtu: 27-1649325349/0800

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28, 753 01 Hranice

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087 (plátce DPH)

zastoupen na základě plné moci ze dne

30.8.2019 Ing. Lukášem Soviarem

Peněžní ustav:

Císlo učtu:

 

 

(dále jen objednatel)

Obsah smlouvy

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

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídající skutečnosti V době

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

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy, tedy, že je osobou

odborně způsobilou V oboru vodohospodářských staveb a staveb krajinného inženýrství, případně V oboru

staveb pro plnění funkcí lesa.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy objednateli nebo třetí osobě V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti

(s pojistným krytím alespoň ve výši dvojnásobku celkové ceny díla), kterou kdykoliv na požádání

předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Revitalizace Bestova rybníka V k. ú. Proskovice“. Dílo zahrnuje: A) přípravné práce, B) udržovací

práce spočívající V provedeni souboru revitalizačních opatření na stávajícím objektu malé vodní nádrže —

Bestova rybníka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví

obce pro Městský obvod Proskovice, který je situován na parc. č. 734 V k. u. Proskovice V městské části

Ostrava — Proskovice.

Smlouva o dílo — “Revitalizace Bestova rybníka v k. ú. Proskovice"
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: 800101/2019

Identifikátor veřejné zakázky (|VZ): P19V00000002

2. Přípravné práce uvedené V odstavci 1. tohoto článku smlouvy zahrnují:

. Před započetím stavebních prací nechá zhotovitel stavby vytýčit stávající sítě. Poloha sítí bude

ověřena kopanými sondami. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky pro provádění, danými

jednotlivými správci sítí. V souběhu a křížení stávajících sítí je nutné dodržet vzdálenosti dle

ČSN 73 6005— Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zemní práce budou prováděny

dle ČSN 73 3050.

0 Dle pokynů uvedených V biologickém průzkumu, který je součástí níže uvedené projektové

dokumentace, se zhotovitel zavazuje provést výlov ryb a jejich transfer včetně transferu

obojživelníků. Uvedené práce budou probíhat oprávněnou osobou pod dohledem biologa

(zpracovatele biologického průzkumu).

. zhotovitele provede dočasné převedení průtoku výtoku pramene napájecího objektu potrubím

DN150 uloženým na povrchu terénu do recipientu „Stružky“.

. zhotovitel je povinen zajistit, aby průtok korytem Mlýnského náhonu po dobu realizace jeho

odbahnění byl převáděn dočasným hrazením s přečerpáním po jednotlivých úsecích toku po

proudu. Délka hrazeného useku musí odpovídat dennímu výkonu pro realizaci odbahnění toku.

Po ukončení směny bude dočasné hrazení odstraněno.

3. Udržovací práce uvedené V odstavci 1. tohoto článku smlouvy zahrnují:

. Vyžnutí a odstranění buřeně z hráze a břehů rybníků V celkové ploše Sl=700m2. Současně bude

vyžnuta a odstraněna buřeň z koryta a břehů Mlýnského náhonu v navrženém km revitalizace tj.

km 0,320 — 0,463 v celkové ploše S2=800m2. Buřeň bude odvezena k dalšímu zpracování —

přednostně ke kompostování bioodpadu.

. Odstranění spadlých stromů z rybníku a vývratu. Jedná se o 2ks spadlých stromů ležících V

rybníku č. 39 a č. 45 a 1 ks vývratu stromu č. 33. Inventarizace zeleně je uvedena V

dendrologickém průzkumu, který je součástí této dokumentace. Celkem V dotčené lokalitě se

nachází celkem 43ks vzrostlých stromů, které budou dále plnit funkci břehového porostu rybníku.

Vytěžené stromy budou odvezeny k dalšímu zpracování (palivové dříví). Kmeny budou krácený

na krátké výřezy, které budou možné z dané lokality přiblížit pomocí malé mechanizace. Větve

budou zpracovány v místě na štěpku.

. Mýcení náletových dřevin a keřů a jejich odstranění po obvodu rybníku včetně odvozu a

likvidace. Hmota z náletových dřevin a keřů bude zpracována přednostně na štěpku. Plocha pro

mýcení náletových dřevin a keřů je S= 220m2.

. Odbahnění (odtěžení sedimentů) rybníku včetně odvozu a likvidace. Sedimenty budou odvezeny

a uloženy na skládku dle pokynu investora. Bestův rybník je silně zanesený sedimenty. Stávající

hloubka vodního sloupce je pouze od 0,lm do max. 0,6m. Je navrženo odbahnění rybníku V

rozsahu V=970m3. Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050. Pro práce na odbahnění

bude použitá odpovídající mechanizace — kráčející bagr s ochrannou vanou podvozku. Sedimenty

budou vyváženy z rybníku na odvozní místo pomocí malé mechanizace (UNC—čelní nakladač).

Odvozní místo bude zřízeno na ul. Staroveská. Niveleta dna bude V hloubce —l,5m. Návodní

strana hráze a břehů bude tvarovaná ve sklonu 1:3. Technické řešení je patrné z výkresové

dokumentace výkres č. „C.-06 Podélný profil A-A“; výkres č. „C.-07 Příčný profil B—B’.

. Vyspravení koruny stávající hráze zeminou v tl. 0 - 200mm s zhutněním. Stávající stav koruny

hráze je takový, že její niveleta je nepravidelná (rozbitá) Délka hráze je 73,0m. Budou použity

možné zeminy s obsahem 50—70% písku a 30—50% jílovitých částic tj:

GM - štěrk hlinitý; GC - štěrk jílovitý', SM - písek hlinitý

SC - písek jílovitý; MG — hlína štěrkovitá; GC — jíl štěrkovitý

MS - hlína písčitá; CS - jíl písčitý; CL; CI - jíl s nízkou až střední plasticitou

Hutnění koruny hráze ve vrstvě tl. max 200mm na hodnotu Edef=45 MPa.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: 800101/2019

Identifikátor veřejné zakázky (|VZ): P19V00000002

. Opravu pěšiny V šířce š=600 na břehu rybníka zeminou se zhutněním. Délka opravy pěšiny

L=36,5m. Na opravu pěšiny budou použity možné zeminy:

GM - štěrk hlinitý; MG - hlína štěrkovitá; MS — hlína písčitá; ve vrstvě tl. max 0—200mm.

. Opravu stávající rybniční výpusti. Oprava bude provedena osazením nového prefa. požeráku

půdorysného rozměru 500x500mm, výšky v=1600mm s dvojitou dlužovou stěnou, česlemi a

uzamykatelným poklopem, odtok výpusti DN200. Součástí opravy je výměna odtokového potrubí

výpusti DN200 V délce do 5,0m s obetonováním betonem C35/40 a oprava opevnění koryta

Mlýnského náhonu V místě rybniční výpusti. Oprava opevnění je navržena kamenným záhozem

lOOkg/kus V délce 2,0m od osy výpusti na obě strany koryta Mlýnského náhonu. Technické

řešení je patrné z výkresu č. „C.—06 Podélný profil A-A“.

Je navržen prefa požerák ve standardním provedení se dnem tl. 100mm a podstavcem (nohy

požeráku) o výšce 300mm. Požerák se na místě osadí na částečně vybetonovaný základ, nebo

zpevněný podklad z betonu C35/40. Skrz otvory V podstavci se prostrčí ocelový profil. Následně

se podstavec zabetonuje betonem C35/40, čímž je zajištěna stabilita čepu. Technické řešení je

patrné z výkresu č. „C.—10 Prefa rybniční výpusť — požerák; řez A—A; pohled“ a výkresu č. „C.—11

Prefa rybniční výpusť — požerák; pohled; poklop; vzor osazení požeráku“.

. Obnovu původní napájecí studánky „Rynky“. Plocha napájecí studánky S=10,1m2. Hloubka

studánky h= -260mm. Kruhovitý obvod studánky O=12,5m. Dno studánky bude stabilizované

dlažbou z lomového kamene tl. 80mm. Břehy studánky ve sklonu 1:2 budou stabilizovány

kamenným záhozem z lomového kamene hmotnosti ks do 20kg. Součásti obnovy je výměna

původní napájecí trubky rybníku DN150 GG V délce 1,2m s úpravou zhlaví (napájecí zobáček).

Dále součásti obnovy napájecího objektu je opevnění koryta (dno + břehy) napájecího pramene

kamenným záhozem z lomového kamene hmotnosti ks do 30kg V délce 9,5m. Technické řešení je

patrné z výkresu č. „C.—08 Řez C-C‘ Obnova původní napájecí studánky Rynky“ a z výkresu č.

„C.-07 Příčný profil B-B’“.

. Opravu bezpečnostního přepadu rybníku. Oprava spočívá V opevnění lichoběžníkového tvaru

přepadu rybníku záhozem z lomového kamene hmotnosti ks 150kg. Délka přepadu je 2,9m.

Plocha opevnění přepadu je 8,0m2. Součástí opravy je stabilizace části koryta Mlýnského náhonu

a Stružky V místě zaústění bezpečnostního přepadu záhozem z lomového kamene hmotnosti ks

150kg (plocha opevnění 9,0m2). Technické řešení je patrné z výkresu č. „009 Oprava

bezpečnostního přepadu rybníku“.

. Odbahnění (odstranění sedimentů) včetně odvozu a likvidace z části koryta Mlýnského náhonu V

celkové délce 143,0m V km 0,320 - 0,463. Stávající koryto Mlýnského náhonu je silně zanesené.

Sedimenty budou odvezeny a uloženy na skládku dle pokynu investora. Je navrženo odbahnění

(odtěžení sedimentů) useku koryta Mlýnského náhonu V rozsahu V=160m3. Koryto bude

tvarované do lichoběžníkového tvaru se sklonem břehů 1:2.

. Doprovodná výsadba. Je navrženo doplnění břehového porostu na levém břehu Mlýnského

náhonu (pod hrází rybníku) dosadbou 12ks sazenic odrostků převislé Vrby (rodu Salix).

. Udržovací práce uvedené V odstavci 3 tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány V níže uvedené

projektové dokumentaci.

v

. Dílo bude realizováno V souladu spoložkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu c. 1 této

smlouvy a je její nedílnou součástí (dále též jen „Rozpočet“), s projektovou dokumentací (dokumentace

pro oznámení udržovacích prací) vypracovanou V květnu 2019 Ing. Petrem Burešem, Ph.D.,

autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČO 69617058,

Dvorní 755/3, 708 00 Ostrava—Poruba, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí

(dále též jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“). Součástí projektové dokumentace je dendrologický a

biologický průzkum.

. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce, se zadávacími podmínkami

veřejné zakázky s názvem „Revitalizace Bestova rybníka V k. u. Proskovice“, veškerými dokumenty

uvedenými V odst. 5 tohoto článku smlouvy a s pokyny objednatele.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: 800101/2019

Identifikátor veřejné zakázky (|VZ): P19V00000002

7. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadaní, výhradně však na základě souhlasného stanoviska smluvních stran nebo požadavku objednatele

(vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzáj emně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě,

podepsaného oběma smluvními stranami.

8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za

podmínek dale touto smlouvou stanovených.

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

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.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, že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. |||.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které

jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují a o kterých se zhotovitel dozví při provádění díla dle

této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a že provede dílo tak, že bude naplněn účel smlouvy, zavazuje se dílo

provést v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat české technické normy, pravní, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy vztahující se k jeho činnosti dle této smlouvy. Dále budou respektovány

připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím obj ednatele.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání dostupné podklady a informace.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakakoliv součinnost v souvislosti s prováděním díla je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat a

stanovit objednateli dostatečně přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Objednatel je povinen

zhotoviteli nezbytnou součinnost poskytnout.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy, které

má ve svém držení a které oprávněně požaduje zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých

možností přispět kzískání těch podkladů vdržení jiných subjektů, knimž má odpovídající přistup,

s cílem zabranit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a

dalšími organizacemi. Objednatel se zavazuje zajistit možnost příjezdu k rybníku pro odbahnění krajem

pozemků par. č. 778/2 a 733/4 V k. u. Proskovice. Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o pozemky ve

vlastnictví třetích osob a po ukončení díla se zavazuje tyto pozemky (dotčené příjezdem krybníku)

obnovit do původního stavu.

6. Objednatel upozorní neodkladné zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámený písemně.

7. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a

s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců,

kteří jsou k činnosti podle této smlouvy dostatečně kvalifikováni. Zhotovitel je oprávněn pověřit

provedením díla subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud by dilo nebo

jeho část uskutečnil subdodavatel, odpovídá zhotovitel za provedení díla dle této smlouvy objednateli ve

stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sam.

8. Zhotovitel se zavazuje nezveřej ňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu obj ednatele.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: 800101/2019

Identifikátor veřejné zakázky (|VZ): P19V00000002

9. Zhotovitel se dále zavazuje na svůj náklad a nebezpečí V rámci realizace stavby dodržet ustanovení

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (vzniklé odpady musí likvidovány předepsaným způsobem a

zhotovitel je povinen vést evidenci o nakládání s odpady). Při veškerém nakládání s odpady je zhotovitel

povinen postupovat tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke

kontaminaci zeminy, ani poškození jiných složek životního prostředí. Vzniklé odpady je zhotovitel

povinen shromažďovat a třídit podle jednotlivých druhů a kategorií. Sedimenty z rybníku a koryta

vodoteče je zhotovitel povinen odvážet na skládku dle pokynu objednatele, případně budou využity V

zemědělské výrobě. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit objednateli k převzetí díla využití, nebo

zneškodnění všech odpadů vzniklých V průběhu realizace díla dle této smlouvy. Do doby předání odpadu

oprávněné osobě je původce odpovědný za nakládání s nimi. Veškeré mechanizmy použité zhotovitelem

musí být udržovány V řádném technickém stavu a zajištěny tak, aby během realizace díla nedošlo ke

znečištění životního prostředí ropnými látkami. Mechanismy pro odbahnění rybníku a koryta DVT je

zhotovitel povinen použit se speciální ochrannou vanou podvozku, které jsou určené pro práci V korytech

vodotečí.

10.Zhotovitel je povinen vybavit staveniště mobilní nornou stěnou za účelem zachycení případných úkapů

stavebních strojů nebo havarijního úniku pohonných hmot (musí být vybrán vhodný profil na toku pod

staveništěm pro její umístění V případě havárie). Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění

udržovacích prací poučit všechny své zaměstnance a jinak spolupracující pracovníky o použití mobilní

norné stěny a dalšího postupu V případě úniku ropných látek ze strojů nebo automobilů.

11.Zhotovitel je povinen použít:

— odpovídající mechanizaci pro udržovací práce a práce určené V rybnících a korytech vodotečí,

— kráčející bagr pro odtěžení sedimentů,

— výhradně malou mechanizaci pro vnitrostaveníštní dopravu s cílem minimalizace negativního

dopadu stavební činnosti na dočasně dotčené a okolní pozemky.

12.Zhotovitel je povinen na místě provádění díla instalovat a po dobu provádění díla ponechat mobilní WC,

případně mobilní uzamykatelný sklad na nářadí.

13.Zhotovitel je povinen na své náklady dale zajistit:

— dodávku elektrické energie na místo plnění mobilní elektrocentrálou,

dodávku pitné vody,

čištění příjezdových komunikací (čistícím vozem) V případě jejich znečištění,

— V místě přechodu vnitrostaveníštní dopravy na odvozní techniku dočasné osadit 2 ks silničních

panelů a tyto po ukončení díla odstranit za účelem minimalizace negativního dopadu na

pozemek.

14.Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci V souladu s příslušnými předpisy a nařízeními. Zhotovitel je zodpovědný za

bezpečnost práce svých zaměstnanců a jinak spolupracujících pracovníků za dodržování bezpečnostních

opatření. Na staveništi zajistí zhotovitel možnosti spoj ení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

15.Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště,

vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními

prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

16.Zhotovitel je povinen vypracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních

prací k dispozici na stavbě. Technologický postup musí stanovit:

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

b) pracovni postup pro danou pracovní činnost,

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí,

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,

í) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.
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Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti

práce. Pokud V typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti

práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí být stanoveny

V dokumentaci zhotovitele.

Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o bezpečnosti

práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele stavby.

17.Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byť nejsou V této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným

k provedení díla.

18.Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a

uvedení do řádného provozu.

19.Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti

schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla, musí mít

vlastnosti dle platných ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., V platném znění.

20.Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli

k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na

jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly

V předmětu plnění a V jeho ceně zahrnuty.

21.V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním

deníku (požaduje tzv. méně—práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla

se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených V rozpočtu, který je součástí této

smlouvy, odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nej sou odpovídající položky

méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně—prací určena dle cenové soustavy

ÚRS nebo dohodou smluvních stran.

22.V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více—práce), je

zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního

deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují.

V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem

do stavebního deníku. Ještě před započetím provádění víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek k této smlouvě o dílo.

23.Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více—

práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených V rozpočtu, který je

součástí této smlouvy pro daný typ práce, a pokud V něm nej sou odpovídající položky oceněny, zhotovitel

tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle cenové soustavy ÚRS.

24.Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovni dny předem ke

kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel

potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke

kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a

pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací

nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má

objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí

díla kprovedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn

pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
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25.Zhotovitél je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a

zástupci objednatele zahájení práce V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a

ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce

objednatele vyzvat kpřevzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti zástupce

objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést

řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle

předchozího odstavce á zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu

dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí

v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla

nebo jeho části předá objednateli.

26.Zjistí-li zhotovitel při provádění dílá skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

27.Zhotovitél je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či

nevhodnost realizace vyžadovaných prácí či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je

povinen se zúčastnit kontrolních dnů svoláných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny

předem.

28.Zhotovitél se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dílá nepoužije žádný materiál, o kterém je V době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím spoj ené nése zhotovitel.

29.Zhotovitél je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, do

kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění smlouvy o dílo.

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek

prováděných prácí od projektu stávby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím

stavby. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

anv.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou provedeny V obdobi od 21. 10. 2019 do 31. 5. 2020, přičemž

objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště alespoň 3 pracovní dny předem. V rámci sjednané

doby plnění je zhotovitel povinen dodržet termíny uvedené V odstavci 3 této smlouvy.

2. Splněním díla se rozumí uplné dokončení stavby V rozsahu dle čl. II. a III. této smlouvy, vyklízení

staveniště, předání dokumentů uvedených V čl. VII. této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí

dokončeného dílá bez vad a nédodělků.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že doba plnění díla dle této smlouvy je stanovena tak, aby kácení dřevin bylo

realizováno V době vegetačního klidu, tj. V období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 a odbahnění (odtěžení

sedimentů) rybníku bylo realizováno buď V měsíci říjnu 2019, nebo V měsíci březnu 2020. Části díla

vymezené v tomto odstavci smlouvy nelze provádět V jiném, něž v tomto odstavci uvedeném, období.

čl. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. II. této smlouvy činí 709 686,74 Kč bez DPH.

2. Cena bez DPH uvedená v čl. V. bodě 1 této smlouvy je stanovena jako cena bez DPH nejvýše přípustná,

platí po celou dobu účinnosti smlouvy a bude k ní připočtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena bylá zhotovitelem stanovena na základě tzv. položkového rozpočtu stavby, tedy výkazu výměr a

specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem, vč. rekapitulace celkových nákladů stavby.

Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří nedílnou součást této

smlouvy. Zhotovitel provedl nácenění díla položkovým rozpočtem na základě výkazu výměr, kdy při

tomto nacénění vycházel z přiložené projektové dokumentace. Sjednaná smluvní cena bez DPH V bodě 1

tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla

v rozsahu č. II. této smlouvy a veškeré náklady na zajištění splnění podmínek uvedených v čl. III. této

smlouvy.

   *i: | | |
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Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné

provádění předmětu smlouvy, včetně nákladů na zajištění splnění podmínek uvedených V (:1. III. této

smlouvy. Cena díla obsahuje rovněž veškerý materiál, dopravu materiálu na místo plnění a veškeré

ostatní nákladové položky zhotovitele (mimo nákladů na přímou realizaci stavby i např. náklady na

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na odběr me'dií (energie, voda atd.), náklady na

vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na

vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu

provedení díla, náklady související s kompletací díla, náklady na místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplne' zhotovení díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla V rozsahu dlé (:1. II.

smlouvy V kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných

zhotoviteli předanou dokumentací. Dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty bude stanovena V souladu splatnými

právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

Ke změně ceny dle (:1. V bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany

přistoupí k uzavření dodatku zejména V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl.

II. nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. VI

Náhrada újmy

1. Nébezpéčí újmy na zhotovovaném dílé nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškérá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. Nemajétkovou újmu

jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním ve smyslu bodu 4. článku I. smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na materiálu, pomůckách a nástrojích nacházejících se V místě

plnění. Zhotovitel je povinen přijmout opatření zabraňující vzniku škody na uvedených věcech, zejména

škody způsobené odcizením.

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí díla, V souladu s (:1. IV. této smlouvy, bude provedeno osobně V místě plnění.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního
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zákona (:. 183/2006 Sb., V platném znění. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat objednateli

doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a

dokumentaci podle této smlouvy, včétně prohlášení o shodě, projektovou dokumentaci skutečného

provedení díla a veškeré jine' dokumenty potřebné pro užívání díla a/nebo jeho kolaudaci. Bez těchto

dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Dokumentace dlé tohoto odstavce

smlouvy je dále označována též jen jako „Dokumentace“.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dílo vykazuje vady a nedodělky

také V případě, že není předložena veškerá potřebná Dokumentace.

Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno béz vad a nedodělků. O předání a převzetí

díla se sepíšé předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přéjímá či nikoli a pokud ne,

uvedé důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
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čl. VIII

Místo plnění

1. Místem plnění díla jsou pozemky V k. ú. Proskovice [733474], obec Ostrava, městský obvod Ostrava —

Proskovice par. č. 734; 733/1; 785/24; 785/27; 785/26; 785/28.

čl. IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

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

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která 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 náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i

tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření, číslo veřejné zakázky,

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

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele

e) číslo a datum vystavení faktury

f) dobu splatnosti faktury

g) soupis provedených prací

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

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena objednatelem zhotoviteli postupně, a to za níže

sjednaných podmínek. Podkladem pro fakturaci je rozpočet zhotovitele, který je součástí této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat ke každému poslednímu pracovnímu dni V měsíci, V němž provádí dílo

podle této smlouvy, soupis skutečně provedených prací (dále též jen „zjišťovací protokol“) a předloží jej

bezodkladně objednateli za účelem odsouhlasení. Objednatel je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů

ověřit správnost zápisu V zjišťovacím protokolu a V této lhůtě vrátit zjišťovací protokol zhotoviteli s

uvedením záznamu, zdá rozsah prácí odpovídá skutečnému stavu či nikoli. Zhotovitel vystaví do 3 (slovy:

tří) pracovních dnů ode dne obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu daňový doklad a tento

doručí objednateli. Zhotovitel je daňovým dokladem oprávněn vyúčtovat objednateli pouze objednatelem

odsouhlasené, dříve nevyúčtované, dodávky, práce a služby, a to do výše 90% sjednané ceny za uvedené

položky, zbývajících 10% (tzv. pozastávka) vyúčtuje zhotovitel dle odst. 16 tohoto článku smlouvy.

Odsouhlasený zjišťovací protokol musí být přílohou daňového dokladu. Zjišťovací protokol slouží

výhradně jako podklad k dílčímu vyúčtování a nepovažuje se za dílčí předávací protokol, doklad o

potvrzení kvality nebo přesného množství provedených prací.

7. Konečný (poslední) daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli do 3 (slovy: tří)

pracovních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou konečného daňového dokladu

musí být jednak odsouhlasený zjišťovací protokol a jednak protokol o předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků (vč. předání a převzetí Dokumentace).

8. Doba splatnosti faktury 30 kalendářních dnů po jej ím doručení objednateli, který potvrdí doručení faktury

svým podpisem. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky

z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, apod.).

9. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost (vč. přílohy), bude chybně

vyúčtováná cena, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, nebo nebyly odsouhlasený

objednatelem, je objednatel oprávněn vadnou 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.
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10.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Proskovice.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků včetně nutných uprav smluvních vztahů.

11.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu provádění díla a vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Objednatel je oprávněn

provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na

staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku.

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou

potřebnou součinnost.

12.0bj ednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle.

13.Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

14.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

15.Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prací a materiálu, který je uveden V rozpočtu zhotovitele a který

nebyl dodán, resp. práce nebyly provedený. Cena díla se o tyto položky snižuje.

16.Pozastávku 10% z vyúčtované ceny části díla vyučtuje zhotovitel V konečné (poslední) faktuře.

17.0bjednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění V případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně V rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí V rozporu s

projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky nebo

písemnými pokyny objednatele.

čl. X.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost V délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, zadávací

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

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

s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

objednatele o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním

vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada

bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a

klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění

práva z vadného plnění.

4. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na

provedenou opravu V rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto

článku smlouvy.

7. Vady zjištění při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je

zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 dnů nebo V objednatelem stanovené přiměřené

delší lhůtě.
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čl. XI.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění díla dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý í

započatý den prodlení.

2. V případě, že nebude objednatelem uhrazena cena díla nebo její část vdobě splatností, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý

den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za

každý zjištěný případ.

4. Převezme—li objednatel dílo vykazující vady a nedodělky a zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky V

dohodnutém termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost při provádění díla uvedenou V čl. III. této smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí,

které budou trvale zakrytý nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5.000,— Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka

požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a potřebná dokumentace nej sou přístupné v pracovní době

na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každý zjištěný

případ.

8. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10.V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.

11.Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.Závazek k úhradě ceny díla nebo její části a/nebo kuhradě smluvní pokuty je objednatel oprávněn

započíst proti pohledávce zhotovitele.

13.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaníká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

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

pozděj ších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým

usnesením č. 0261/RMOb—Pro/ 1822/21 ze dne 23. 9. 2019, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky malého rozsahu označené „Revitalizace Bestova rybníka V k. u. Proskovice“.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použítí, ustanovení § 1765, § 1978

odst. 2, § 2093 NOZ, a § 2591 NOZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, 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.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
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5. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly á

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.

6. 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 považováná výměna e—mailových či jiných

elektronických zpráv.

7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla ve výši dle rozpočtu

zhotovitele, který tvoří součást této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná

práva a povinnosti. Smluvní vztáh lze ukončit písemnou dohodou.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva áni převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.

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

znemožní.

12.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

13.Zhotovitel bere na vědomí, že na objednatele se vztahuje povinnost k uveřejnění této smlouvy V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy tato smlouva bude dle § 5

odst. 2 tohoto zákona odeslána správci registru smluv bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,

nej později do 30 dnů od uzavření smlouvy.

14. Osobní údaje kupujícího budou prodávajícím zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro účely uzavření

této smlouvy.

15.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

16.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami á účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

17.Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- č. 1 - Rozpočet č. 1190192. ze dne 12. 9. 2019

— č. 2 — Projektová dokumentace

- č. 3 —plná moc ze dne 30. 8. 2019

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice Místo: Hranice

Mgr. Marie Matějová Ing. Lukáš Soviar

starostka zmocněnec
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