Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/VK/01/2017
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními
stranami:
Objednatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461

Zastoupené:

DIČ: CZ00303461

společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,
IČO: 65138163

kterou dále zastupuje
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015
Zástupce ve věcech technických: p. Rudolf Krňávek, tel. 602564108, email: krnavek@pms-spk.cz
a
Zhotovitel:

…………………………………………………………………………….
DIČ: ……………………..
IČO: …………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem, oddíl ….., vložka …..
Bankovní spojení: …………………….
č.ú.: ………………………

Zastoupený: ……………………………………………………………………………
Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I - předmět díla/ pro objednatele na svůj
náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.
I.
Předmět díla a rozsah díla
Název akce (poskytované služby): „Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
Provedení čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Šumperka. Předpokládaný počet
vpustí na území města Šumperka (katastrální území: Šumperk, Dolní Temenice, Horní Temenice)
ve vlastnictví města Šumperka je 2.702 ks. Jedná se převážně o kanalizační vpusti odvádějící dešťovou
vodu z místních komunikací ve vlastnictví města Šumperka, které tvoří příslušenství těchto pozemních
komunikací. Vpusti budou čištěny postupně po etapách mechanicky v období od 1.5.2017 do 31.10.2017
na základě mapového podkladu předaného zadavatelem. Poškozené a nepřístupné vpusti budou nahlášeny
technikovi společnosti Podniky města Šumperka a.s., který spravuje agendu veřejných komunikací (dále
jen „zástupce ve věcech technických“). Čištění kanalizačních vpustí, které odvádí dešťovou vodu
z pozemních komunikací I., II. a III. třídy, účelových komunikací a parkovišť, které nejsou ve vlastnictví
města Šumperka, není předmětem této veřejné zakázky. Stejně tak není předmětem této zakázky
provádění oprav poškozených vpustí. Součástí předmětu zakázky bude i ekologická likvidace odpadů
z vyčištěných vpustí na skládce.
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II.
Cena za dílo
Celková cena za provedení čištění kompletního počtu všech kanalizačních vpustí ve vlastnictví města
Šumperka bude tvořena z jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele ze dne …………………. tvořící
přílohu a nedílnou součást této smlouvy.
Takto:

cena za 1ks
celková cena za 2.702 ks
celková cena za 2.702 ks

.…………………
.…………………
……………….
.…………………

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč DPH
Kč s DPH

Výše uvedená celková cena je konečná a nejvýše přípustná. Jednotková cena za pročištění 1 ks vpusti
zahrnuje veškeré náklady spojené s čištěním vpusti vč. odvozu vybraného sedimentu k ekologické
likvidaci. Jednotková cena nezahrnuje pouze náklady za uložení odpadů.
III.
Doba plnění díla
Termín zahájení čištění:
Termín dokončení čištění:

01.05.2017
31.10.2017

Pro jednotlivé kalendářní týdny v rámci vymezeného období budou zhotovitelem zpracovány
harmonogramy čištění pro jednotlivé ulice či oblasti, které musí být předloženy zástupci ve věcech
technických k odsouhlasení nejpozději v pátek předchozího týdne na následující kalendářní týden.
IV.
Provádění díla
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo
v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat,
aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.
Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce (dále jen „BOZP“)
stanovené příslušnými předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho
prováděcí vyhlášky a předpisy o BOZP.
Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost zajistit potřebná povolení správních orgánů,
zejména povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a rozhodnutí o stanovení dopravních
uzavírek a o stanovení dočasného dopravního značení, bude-li pro jeho činnost vydání takových
rozhodnutí či povolení nezbytné a nezajistí-li je objednatel. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje,
že si je vědom všech rizik spojených s činnostmi na pozemních komunikacích a že činnosti, které jsou
předmětem této smlouvy bude vykonávat na vlastní riziko a odpovědnost.
V.
Předání díla
Dílo bude předáváno postupně po jednotlivých etapách – jednou týdně na základě předávacího protokolu.
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VI.
Platební podmínky
Fakturované dílčí práce, provedené zhotovitelem a převzaté zástupcem objednatele na základě
předávacího protokolu, budou fakturovány objednateli - město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk.
Faktury je zhotovitel povinen doručovat příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., a to
na adresu Slovanská 21, 787 01 Šumperk (dále jen „příjemce“).
Daňové doklady za jednotlivé předané části díla musí obsahovat tyto náležitosti:
- náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů,
- počet provedených úkonů v druhové skladbě,
- místo výkonu,
- protokol o předání provedených prací a výkonů podepsaný zástupcem objednatele ve věcech
technických.
Náklady za uložení odpadů bude zhotovitel účtovat objednateli měsíčně samostatnou fakturou, vždy
do 15. měsíce následujícího, a to na základě skutečně prokázaných a doložených dokladů za množství
odpadu vzniklého při plnění zakázky za ceny dle předložené nabídky v případě uložení BRO, v ostatních
případech ve výši dle ceny za uložení odpadu na řízené skládce dle uzavřené smlouvy s provozovatelem
skládky.
V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů
objednateli.
Splatnost daňových dokladů je sjednána ve lhůtě do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli –
na adresu příjemce.
Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce plnění se považuje za
osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH).
VII.
Smluvní pokuty
Strany této smlouvy si sjednávají právo objednatele na zaplacení smluvní pokutu ve výši 100,- Kč
za každou zjištěnou vadu pro případ, že objednatel zjistí vadu na výsledku činnosti prováděné
zhotovitelem na základě této smlouvy a tato závada nebude zhotovitelem odstraněna ani v náhradní
přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem. Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno
právo na náhradu škody.
Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za poskytnuté služby
na základě řádně vystavené faktury dle čl.II. této smlouvy ve lhůtě splatnosti, povinnost objednatele
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,04% z dlužné částky za každý den prodlení.
VIII.
Další ujednání
Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností
v minimální výši 1.000.000 Kč.
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Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím
zveřejnění v plném rozsahu 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),
případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
IX.
Závěrečné ujednání
Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou
smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou
smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve 4 strojopisech a obsahuje 4 strojopisné strany a 1 přílohu. Objednatel obdrží tři
vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Objednatel:

Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21,
787 01 Šumperk

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.
V Šumperku dne: ……………..

Zhotovitel:

.....................................
podpis

……………………………………………………………………………………………….

V Šumperku dne: ……………..

...................................
podpis

Přílohy:
- Cenová nabídka zhotovitele
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