sMLoUVA O_

DÍLO

2018/0211
uzav ená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku v platném
Znění
1.
Smluvní strany

Městská část Praha 17

'

Se Sı'áıernz Žﬂıanskćhø 291/120, 163 02 Praha ó '

Zástupce oprávněný jednat ve věcech Smluvních: Mgr. Jitka Synková, Starostka

tel.: +420 234 683 111
fax: +420 235 300 129

IČO; 00231223
DIČ: c200231223

bankovní spojení: Česká spo itelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

.

Osoby určené ke kontaktu Se zhotovitelern jsou:
Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prost edí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: 235 300 634, e-mail: David.Zlaty@prahal7.cZ

II

a

Sadovnický a Zahradnický Servis S.r.0.
se Sídlem: Ruzyňská 209/8, Praha 6, 161 00
Zastoupená: Otakarem Chládkem, Bc. Martinem Chládkem, jednateli

IČ; 27404862
DIČ; cZ27404862
bankovní Spojení:

číslo účtu:

zapsána v
tel./fax:

ve eném u Městského soudu v Praze, Sp. Zn. C 111035

e-mail:
Zástupce ve věcech technických: Bc. Martin Chládek

tel -/e'mai1= _
(dále jen „Z Otovıtel“)

Oprávnění Zástupci Obou smluvních Stran prohlašují, že jsou Způsobilí k právním úkonům a
po vzájemném projednání a Shodě uzavírají Smlouvu O dílo v tomto Znění:

2.
P edmět a účel Smlouvy

2.1 Podkladem pro uzav ení Smlouvy je nabídka účastníka a Zadávací podmínky
objednatele uplatněné ve výzvě k podání nabídek č.j. ÚMČP17 014579/2018/ZPD/Souk

ze dne 21. 9. 2018 vypsané dle § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání ve ejných
zakázek na Zakázku malého rozsahu na Služby „Zimní údržba chodníků ve staré horní
části ep a vybraných lokalitách k.ú. epy v období 2018 až 2020“. Tyto podmínky
jsou pro zhotovitele Závazné. Vyhodnocení nabídky bylo provedeno Objednatelem dne

1. 10. 2018.
2.2

Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje, že pro objednatele, na Svůj náklad a na Své

nebezpečí a podle podmínek ujednaných touto Smlouvou, bude po dobu, uvedenou v
článku 4. této Smlouvy, Zajišt'ovat provádění Zimní údržby chodníků v níže
uvedeném rozsahu.

'

2.2.1 Činnost uvedená v odstavci 2.1 této Smlouvy bude vykonávána v tomto územním
rozsahu:
a) dle mapového podkladu, který je p ílohou č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou
součástí;
b) v rámci k.ú.

epy Se jedná o chodníky p evážně ve staré horní části- Rep a v ulicích

jmenovitě dle Soupisu ulic v p . č. 3 této Smlouvy;

c) délka chodníků, jejichž Zimní údržba je p edmětem této Smlouvy, činí 16 731 bm
d) celková výměra činí 18 404 m2
2.3

Činnost uvedená v odstavci 2.1 této Smlouvy bude vykonávána v tomto věcném

rozsahu:

a) údržba chodníků po Sněžení (pluhování, posyp atp., včetně dopravy a dodávky
zdrsňovacího posypového materiálu),
b) údržba chodníků p i výskytu Zledovatělého povrchu Za použití chemických

rozmrazovacích materiálů dle podmínky vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o

schůdnosti místních komunikací v aktuálním Znění,
c) ruční údržba chodníků (odstraňování zmrazků a odstraňování Sněhu v místech

p ístupných pro mechanizaci),
d) úklid Zimního posypu po Zimním období (včetně odvozu na Skládku),
e) likvidace odpadu z úklidu Ziınního posypu po Zimním Období a Souvisejících prací
uložením na skládku.
2.4 Výše uvedená činnost bude prováděna v souladu S obchodní nabídkou zhotovitele.
2.5 Objednatel se touto smlouvou Zavazuje platit Za výkon výše uvedené činnosti i za
dodávky Stouto činností spojené cenu plnění, pokud toto plnění bude vsouladu
S podmínkami této Smlouvy.

2.6 Účelem této smlouvy je vymezit podmínky, povinnosti a vztahy p íslušných Smluvních
stran pro výkon výše uvedené činnosti.
3
Cena plnění
3.1 Cena plnění za výkon p edmětné činnosti je Smluvními Stranami ujednána na Základě

obchodní nabídky zhotovitele, ve které je uveden položkový rozpočet (viz p íloha č. l této
smlouvy). Cena plnění dle tohoto ujednání tedy činí v p ípadě výskytu četnosti jednotlivých
2

prací p edpokládaných vZadávací dokumentaci objednatele a v nabídce zhotovitele Za

Sezóny 2018 - 2020 (viz článek 4. této smlouvy):

cena bez DPH celkem ................................... '. ......................... 1 684 276,00 Kč
DPH ..................................................................................... 353 697,96 Kč
cena celkem včetně DPH .......................................................... 2 037 973,96 Kč
Skutečná cena plnění bude vypočtena dle Skutečného výskytu četnosti jednotlivých prací (tj.

dle podmínek počasí) S tím, že pro tento výpočet jsou Závazné jednotkové ceny dle nabídky

Zhotovitele, územní rozsah prací dle odstavce 2.2 této Smlouvy a ostatní podmínky uvedené
v této Smlouvě.

3.2 Cena plnění byla smluvními Stranami ujednıána podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,
vplatném Znění, jako Smluvní a na úrovni jednotkových cen dle položkového rozpočtu

nabídky zhotovitele (viz p íloha č. 2 této Smlouvy) byla ujednána jako nejvýše p ípustná ~
maximální.
Cenu plnění je možno upravit (Zvýšit nebo Snížit) jen dle podmínek ujednaných vte'to
Smlouvě.

4.
Doba plnění

4.1 Činnost dle článku 2. této Smlouvy bude Zhotovitel provádět dle pot eby (dle podmínek
počasí) od data uzav ení této smlouvy do 31.3.2020, odstranění Zimního posypu po zimním
období bude provedeno (a dokončeno) do 15.5.2020.

Termíny činnosti pro jednotlivá Období:

a) od l. 11. 2018, resp. od data uzav ení p íslušné Smlouvy O dílo do 31. 3. 2019,
odstranění posypu po zimním období do 15. 5. 2019

b) a dále pak od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, odstranění posypu po Zimním období 15. 5.
2020;
5.
Platební podmínky

5.1 Zhotovitel se zavazuje, Že jím vystavené daňové doklady (dále jen “faktury”) budou
obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně Závaznými právními normami, Zejména
pak Zákony a jejich prováděcími p edpisy.
5.2 Smluvními stranami bylo ujednáno (a to bez ohledu na ujednání uvedené
v p edcházejícím odstavci), že faktury budou obsahovat číslo Smlouvy, p edmět Smlouvy, IČ

objednatele a Zhotovitele, název a sídlo objednatele a Zhotovitele, účtovanou částku, která
bude uvedena bez DPH a včetně DPH, Zvlášť DPH, Splatnost ceny plnění, která bude

v souladu S touto Smlouvou, razítko a podpis oprávněného Zástupce Zhotovitele.

5.3 Fakturace bude prováděna dle Skutečně provedených prací. Faktury budou zhotovitelem
Vystavený vždy po uplynutí kalendá ního měsíce, ve kterém byla fakturovaná činnost
provedena.

5.4 Každá faktura, kterou Zhotovitel vystaví na Základě této Smlouvy, bude Obsahovat
(p ípadně v p íloze) Soupis provedených prací a dodávek.

obsahovat nesprávné údaje, p ípadně
5.5 V p ípadě, že Zhotovitelem vystavená faktura bude
je objednatel oprávněn takovou
nebude obsahovat údaje, jak je v této Smlouvě ujednáno,
buď

charakteru nedostatků
fakturu do dne Splatnosti vrátit Zhotoviteli a ten fakturu podle
lhůta
novou. U opravené nebo nové faktury běží nová
Opraví, nebo vystaví fakturu

Splatnosti.
Zhotovitelem na základě
5.6 Objednatel Se touto Smlouvou zavazuje, že fakturu vystavenou
odstavce, uhradí nejpozději do
této Smlouvy, nebude-li faktura vrácena dle p edcházejícího
do Sídla objednatele.
21 kalendá ních dnů, a to Ode dne doručení p íslušné faktury
nebude Zhotoviteli poskytovat Zálohy.
5.7 Smluvními Stranami bylo ujednáno, že objednatel

6.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

dle této Smlouvy, nebyla-li
6.1 Objednatel Se Zavazuje, bude-li v prodlení S úhradou faktury
Zhotoviteli smluvní pokutu ve
tato faktura vrácena dle odstavce 5.5 této Smlouvy, Zaplatit
Zapoěatý) den prodlení.
výši 0,05 % Z fakturované částky Za každý (i pouze

v těch p ípadech, kdy poruší
6.2 Zhotovitel Se zavazuje objednateli platit Smluvní pokutu
objednatelem nejméně jednou
ujednání této Smlouvy, ačkoliv byl na porušení této Smlouvy
Se touto smlouvou' ZavaZuje, že
písemně upozorněn, p ičemž nezjednal nápravu., Zhotovitel
bude objednateli platit smluvní pokuty ve výši:

p ípad, kdy Zhotovitel ádně (tj.
a) 5.000; Kč Za každý objednatelem zjištěný jednotlivý
nebo v něm bude uvádět
pravidelně nepovede deník o Zimní údržbě komunikaci

nepravdivé údaje,
p ípad, kdy Zhotovitel
b) 5.000,- Kč Za každý objednatelem zjištěný jednotlivý
smlouvě

než jak je vtéto
kposypu chodníku použije jiný posypový materiál,
ujednáno,
p ípad, kdy ze Strany
c) 5000,- Kč Za každý objednatelem Zjištěný jednotlivý

p íslušných obecně
Zhotovitele došlo kporušení ujednání této Smlouvy nebo
k p edmětu této Smlouvy.
Závazných nebo jiných právních norem, které Se vztahují

porušením Smluvních
6.3 Smluvním Stranám vzniká právo i na náhradu škody Způsobené
Smluvní pokuta, jak je v této
povinností vyplývajících Z této Smlouvy, na které Se vztahuje i
smluvní pokuty.
Smlouvě ujednáno, a to v rozsahu škody p evyšující částku
7.

Místo plnění

7.1 Místem pınčni je k.ú. epy. mapový pødkızd viz p . č. 2
8.
a Zhotovitele
objednatele
Spolupůsobcní
městem Prahou Svě ena Správa
8.1 Objednatel prohlašuje, že je mu vlastníkem hlavním

všech p edmětných chodníků, uvedených v této Smlouvě.

S Objednatelem ve věcech
8.2 Zhotovitel Zmocrˇıuje jako odpovědnou Osobu k jednání

.telz _
p edmětné činnosti a k vedení p íslušné dokumentace Bc. Martin Chládek,
který je Odpovědný Za provádění činnosti.

8.3 Za objednatele je Oprávněn jednat ve věcech p edmětné činnosti p. _ tel.
8.4 Zhotovitel bude objednatele pravidelně informovat o průběhu p edmětné Zimní údržby

chodníků, Zejména po dnech pracovního klidu, v obdobi kalamit atp.

8.5 Nastane-li na Straně některé Ze Smluvních Stran Skutečnost bránící ádnému plnění této
Smlouvy (nap . Zdůvodu vyšší moci), dotčená Smluvní Strana je povinna, a to bez

Zbytečného odkladu, oznámit písemnou formou druhé Smluvní Straně, jaká Skutečnost jí

brání plnit podmínky této Smlouvy. Bude-li Zdůvodnění této Skutečnosti oprávněné dle
ujednání v této Smlouvě, bude tato Záležitost ešena uzav ením písemného dodatku ktéto
Smlouvě.

9. I
Provádění kontrol činnosti
9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem prováděnou činnost i Zápisy v deníku O
Zimní údržbě komunikací.
10.
Podmínky provádění p edmětné činnosti

10.1 P i provádění p edmětné činnosti bude zhotovitel postupovat dle Obecně závazných
“
právních p edpisů.
10.2 Dispečink zahájení i průběhu Zimní údržby chodníků (S ohledem na podmínky počasí)
Si bude Zhotovitel organizovat Samostatně - bez výzvy Ze Strany objednatele; p ípadné
oprávněné p ipomínky objednatele však bude Zhotovitel respektovat.
10.3 P i zajišťování Schůdnosti chodníků je Zhotovitel povinen:
- Odstraňovat Sníh,

- dle pot eby provádět posyp povrchu Zdrsňujícími hmotami; pro tento účel lze
použít pouze
inertní materiály, použití škváry a popela je zakázáno, použití chemických rozmrazovacích
materiálů je vázáno na podmínky vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o Schůdnosti
místních komunikací v aktuálním Znění,

10.4 Napadne-li Sníh v noci, musí být Schůdnost chodníků zajištěna do 8. hodiny ranní.

10.5 Nastane-li Závada ve Schůdnosti chodníku v době od 8.00 do 20.00 hod., nesmí být
doba od jejího vzniku do doby zahájení jejího odstraňování delší než 2 hodiny.
10.6 Schůdnost chodníků musí být Zajištěna do 8 hodin od doby zjištění Závady ve

Schůdnosti.

10.7 P i odmetání a odhrnování Sněhu nesmí být zataraseny p echody pro chodce p es
pozemní komunikace, p echody a Sjezdy do Objektů a poklopy inženýrských Sítí.
10.8 Závady ve Schůdnosti Se odstraňují na těch částech chodníků, které Slouží výhradně

k chůzi, a to:
a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v ší i nejméně 1,5 m,
b) u chodníků, které jsou široké do 2 m v ší i nejméně 1 m,

C) u chodníků, které jsou široké do l m, Se Odstraňují Závady v celé ší i chodníku bez
obrubníku.

této Smlouvy,
10.9 V p ípadě, že p i činnosti, která bude Zhotovitelem prováděna na Základě
zhotovitele
povinností
je
osob,
vznikne jakákoliv škoda na majetku nebo Zdraví t etích
objednatele nebo
takovou škodu poškozenému neprodleně uhradit, a to ' i bez písemné výzvy
poškozené osoby.

bude
10.10 Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje, že povede deník Zimní údržby, který
Za
obsahovat jméno a p íjmení p íslušných vedoucích pracovníků Zhotovitele odpovědných
Zimní údržbu a telefonické Spojení. Dále bude deník obsahovat Stručný popis průběhu
a
provádění Zimní údržby S tím, že bude uvedeno místo, dny a hodiny, tj. kdy, kde, kým
v jakém po adí bylo provedeno zajištění Schůdnosti chodníků atp.
11.
Zánik Smlouvy

11.1 Tato Smlouva Zaniká:
a) písemnou dohodou obou Smluvních Stran, p ičemž v takové dohodě uvedou Smluvní
Strany termín ukončení tohoto Smluvního vztahu;
b) uplynutím doby plnění a Splněním všech Závazků vyplývajících Z této Smlouvy;

na majetek
c) na základě konkursního ízení, které bylo p íslušným Soudem Zahájeno
zhotovitele;

d) jestliže zhotovitel Ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti;

e) v p ípadě, že na majetek Zhotovitele bylo Zaháj eno vyrovnací ízení;

Í) dnem, ve kterém nastanou právní účinky odstoupení Od této Smlouvy.
12.
Odstoupení od smlouvy
podstatné
12.1 Od této Smlouvy může kterákoliv Ze Smluvních Stran odstoupit pro její

porušení, p ičemž Za podstatné porušení této Smlouvy Se Zejména považuje:
a) na Straně objednatele:
- je-li objednatel v prodlení súhradou p íslušné faktury, p ičemž byl na takovou
Skutečnost nejméně jednou prokazatelným Způsobem Zhotovitelem upozorněn;
b) na Straně zhotovitele:

- Zhotovitel neprovádí dílo v Souladu Stouto smlouvou, p ičemž byl objednatelem na
takovou Skutečnost nej méně jednou prokazatelným způsobem upozorněn.

12.2 P i jednostranném odstoupení od této Smlouvy účinnost odstoupení Od Smlouvy nastává

ve lhůtě 30 dnů, p ičemž tato Začíná běžet dnem následujícím po dni doručení takového
projevu vůle jedné ze smluvních Stran Straně druhé.
12.3 Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na povinnost zaplacení ﬁnančních Závazků (úhrada
dosud provedené činnosti, Smluvní pokuty atp.) a na povinnosti Spojené S p ípadně
vzniklými škodarni, pokud tyto povinnosti vznikly v době účinnosti této smlouvy.
13.
Bezpečnost, hygiena, požární ochrana, ochrana životního prost edí

13.] Zhotovitel ručí Za dodržování p edpisů bezpečnostních, hygienických, požárních a

ekologických p i provádění p edmětné činnosti.

14.

Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla Oběma smluvními Stranami

podepsána.
14.2 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené a právní poměry Zní vznikající nebo
vyplývající Se ídí p íslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku nebo těmi právními

normami, které mají k p edmětné činnosti vztah.

14.3 Strany se dohodly, že tato smlouva bude včetně p íloh publikován/a na internetových

Stránkách Městské části Praha 17 a dále v Souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv a o registraci Smluv (Zákon o registru smluv) což

zabezpečí objednatel.
14.4 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen na Základě dohody, kterou podepíší
oprávnění Zástupci obou Smluvních Stran, p ičemž taková Změna nebo doplnění musí mít
formu písemného očíslovaného dodatku k této Smlouvě.
14.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ečetly, že byla ujednána po vzájemném

projednání a shodě, a nikoliv v tísni či Za nápadně nevýhodných podmínek.

14.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve Znění

pozdějších p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této smlouvy Schválila Rada městské části
Praha 17 na Svěm 109. zasedání dne 10.10. 2018, usnesením č. US RMC 000394/2018.

14.7Autentičnost této Smlouvy potvrzují Obě smluvní strany svými podpisy.
14.8 Tato smlouva byla vyhotovena v pěti Stejnopisech, všech S platností originálu, p ičemž
objednatel obdrží t i stejnopisy a Zhotovitel stejnopisy dva.
P ílohy Smlouvy:
l.
Položkový rozpočet
2.
Mapový podklad
3.
Speciﬁkace činností, Soupis ulic a výměr chodníků

'10' 21118
V Praze dne ......2.3 ...............

V Praze dne

.
Žç'ø2018

ČT
DOLOŽKA
Na Základě díkce § 43 Záˇkona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze V platném Znění
úkon
a v Souladu S usnesením RMC 000394/2018 Ze dne 10. 10. 201§ Se osvědčuje právní
17
Praha
spočívající V uzav ení smlouvy o dílo mezi MC

a
Splnění
společností: Sadovnický a Zahradnický Servis S.r.o., IČ: 27404862 a potvrzuje Se
podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

29 -lü- 2018

í členové Zastupi

