SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha — Řepy. 09/20-08/22“
uzavřená podle §1810 a násl. zákona č.89/20125b.. občanského zákoníku

2020/0239
1.

Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/1 2b. 163 02 Praha 6
zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: PhDr. Jitka Synková, starostka
tel.: +420 234 683 111
fax: +420 235 300 I29

IČO: 00231223
DIČ: c200231223
bankovní spojení: Česká spořitelna. a, s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu s dodavatelem jsou:
Mgr, David Zlaty, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17
Tel:—. e—mailz—
_. referentka odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: _e—muil:—
(dále jen .,0bjednatel“)
Ll

MIRA expert s.r.o.
se sídlem: Na Vrchách 585. Libčice nad Vltavou. 252 66
zastoupená: Bc. Miroslav MATYÁŠ. jednatel

IC: 01034305
DIČ: CZ01634305
bankovní spojení:—
číslo účtu: _
zapsána v obchodním rejstříku_ vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 209452

tel.: _
e-mail:_ zástupce ve věcech technickych:—

teL/e—muil: _
(dále jen „dodavate1“)
2.

Předmět plnění

2.1.

Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle podle §6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dálejen .,zákon"). Tyto podmínky jsou pro
dodavatele zavazne.

2.2.

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje k:
1. obsluze 99 ks odpadkových košů na psí exkrementy a 10 ks stojanů na psí sáčky (frekvence 5x
tydne. po. út. st. pá. ne) — tj. vyprazdňování košCL likvidace odpadu a doplňování sáčku \ počtu 25
ks u každého koše a stojanu
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2.

údržbě (zajištění řádného technického stavu košů a stojanů), opravy, případně výměny
poškozených košů, úklid okolní plochy v rozsahu 20 mz).

Výše uvedené činnosti jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci (viz příloha smlouvy č. 4).
3.

Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 9. 2020 na dobu určitou, tj. do 31. 8. 2027.
4.
4.1

Cena služby

Cena za služby uvedené v čl. 2 je sjednánajako pevná a neměnná ve výši:

celková nabídková cena bez DPH

:1 930 162,00 Kč

výše DPH

15 %

celková nabídková cena včetně DPH

=789 524,30 Kč
=2 219 686,30 Kč

.4—
„J

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou. Uvedená cena je nejvýše přípustná. Tuto cenu je možné
překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.
Cena zahrnuje ekologickou likvidaci odpadu.

4.4

Cena je podrobně specifikována v rozpočtu dílčích služeb. který tvoří nedílnou součást této smlouvy
jakojejí příloha č. l.
5. Místo plnění
Místem plněníjsou vymezená stanoviště v k.ú. Řepy (viz příloha smlouvy č. 3 — Mapa stanovišť),
6.

(yl

—
—
—

—
—
-

6.2

Platební podmínky a fakturace

Financování služeb bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
objednatel neposkytuje zálohové platby
cena za službu se hradí měsíčně na základě faktury vystavené vždy po skončení příslušeného
kalendářního měsíce; faktura bude doložena kopií pracovního deníku
platba za plnění předmětu této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet doda—
vatele
na základě faktury s náležitostmi dle této smlouvy vystavené nejpozději do l5 dnů od vzniku
práva fakturace (pokud objednatel nevznese proti vyúčtování důvodné námitky. např. zápisem
kontrolních pracovníku objednatele dle čl. 7 této smlouvy)
námitky lze uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem
fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání této částky z účtu objednatele
faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele
Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti podle ust. §28 odst 2 písmeno a) až k) zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti níže uvedené:

-

název a sídlo a registrační čísla (IČ DIČ) smluvních stran

—
—
—

údaj o zápisu firmy v OR
bankovní spojení — číslo účtu
evidenční číslo daňového dokladu
číslo smlouvy objednatele
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—
—
—
—
—
—
—

předmět služby a rozsah provedených prací
cenu bez daně
sazbu daně
celkovou částku k úhradě
datum vystavení daňového dokladu_ doba splatnosti. datum zdanitelného plnění
razítko a podpis
přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací
7.

Práva a povinnosti smluvních stran

Kontrolu kvality a rozsahu prací budou provádět kontrolní pracovníci Odboru životního prostředí a
dopravy objednatele. Vpřípadě zjištění zavady kontrolní pracovníci vyhotoví zapis suvedením
zjištěných nedostatků, který objednatel odešle dodavateli bez zbytečného odkladu.
8.
8.1

Sankční opatření při nesplnění stanovených podmínek

Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši ODS % za každý den prodlení.
V případě zjištění nedostatků v kvalitě prací dodavatele je objednatel oprávněn snížit fakturované
plnění dodavateli o částku ve výši 1 000,— Kč za každý den, kdy byly nedostatky zjištěny, pokud tento
plnění neupravil již ve faktuře na základě zapisu kontrolních pracovníků objednatele.
9.

9.1

Skončení smlouvy

Smlouva skončí uplynutím doby uvedené v čl. 3. Před uplynutím této doby může být ukončena podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Odstoupení od smlouvy se řídí ust. š 200l a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v
platném znění.
10. Ostatní ujednání
Tato smlouva může být měněnajen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními organy obou
smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu.
Smluvní strany výslovně prohlašují, žejsou si vědomý toho, žejejich zavazkový vztah zakladaný touto
smlouvou se řídí zákonem č. 89/20l2 Sb.„ občanským zákoníkem. Dale strany sjednávají. že pokud
nebylo v této smlouvě ujednánojimrk. řídí se pravní poměry z ní vyplývající a vznikající (včetně práv
a povinností stran) občanským zákoníkem.
Tato smlouva obsahuje uplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě Zádnajina dohoda,
prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran. které nebudou zakotveny \ této smlouvě,
nebudou právně závazné. pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.
Nedílnou
Příloha č.
Příloha č.
Příloha .
()(

10.3

součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 - Rozpočet dílčích služeb (jako podklad pevné ceny)
2 — Seznam subdodavatelů
3 — Mapa stanovišť

1J1

Příloha č. 4 — Zadávací dokumentace

Tato smlouva, případnějejí změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna na profilu
zadavatele v souladu s š 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů. Dále bude smlouva, případně její změny či dodatky uveřejněna na internetových stránkách
objednatele a dále v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sh. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv., uveřejňovaní těchto smluv a () registru smluv (zakon () registru smluv).
Zveřejnění zajistí objednatel.
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Strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna, kromě přílohy č. 1 uvedené v čl. 10.4 této
smlouvy 0 poskytování služeb, nebot“ uveřejněním těchto údajů by došlo k porušení obchodního
tajemství (§504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).

10,6

Podle ustanoveníš 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje. že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svem 55. zasedání
dne 26.8.2020. usnesením č. Us RMC 000262/2020.

10.7

Tato smlouvaje vyhotovena \ 5 stejnopisech. z nichž dva výtisky obdrží dodavatel a tři výtisky objed—
natel.
11.

11.1

1 1.2
1l 3

Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem 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. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její
autentičnost potvrzují svým podpisem
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouvu nabývá účinnosti dnetn uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

51. 08. 2020
V Praze dne: .........................

V Libčieích nad Vltavou dne: 840! 4020

za objednatele

DOLOŽKA
Na základě dikce „% —13 zákona č. 131/2000 Sb.. o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s Usnesením RMČ č.
()()0362/2020 ze dne 26.8.2020 se osvědčuje právní úkon spočívající \ uzav ření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a
společností MIRA expert s.r.0.. Nu Vrchách 585. Libčice nad Vltavou. 252 66. IČ: 01634305
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.
V Praze dne P

00. 2020

ov ěření členové zastupitelstv
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