Smlouva o dílo č.…./OŽP/2014
uzavřená podle ustanovení § 1724 a § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012
Sb. občanský zákoník v platném znění

Čl. I. Smluvní strany
1. Zhotovitel:

…………………………………………………………………………….

2. Objednatel:

Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí
IČ: 00298077
DIČ: CZ 002 980 77
Bankovní spojení: ČS, a.s. pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Habr

Čl. II. Předmět díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a své nebezpečí pro
objednatele dílo specifikované v čl. II., odst. 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.
2.

Specifikace díla
a) Údržba nových výsadeb stromů, keřů, trvalek a letniček po dobu 7 měsíců (květen –
listopad 2014) ve dvou lokalitách - Kopřivnice Jih a nově zrekonstruovaná část ul. Štefánikova
v Kopřivnici, a to podle potřeb, minimálně však v rozsahu Přílohy č. 2 smlouvy – výkaz výměr.
b) Odstranění 60 m² dvoletek (macešek) s následnou výsadbou letniček ve středové části
okružní křižovatky na ul. Štefánikova
Vymezení obou lokalit viz. Příloha č.1 – situační plán. Před zahájením prací nutná obchůzka
ploch přímo v terénu za účastí obou smluvních stran.

Čl. III. Cena za dílo
Cena za dílo byla stanovena podle cenové nabídky zhotovitele a je stanovena jako cena maximální.
Cena bez DPH ……………Kč
Cena s DPH
…………....Kč
Cena za dílo je splatná po řádném dokončení a předání díla v rozsahu dle Čl. 2, odst. 2, písmene a) - b)
této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky materiálu, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádné a úplné provedení díla. Cena obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen
vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
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Čl. IV. Platební podmínky
1. Za provedené a převzaté práce zhotovitel vystaví fakturu, která bude doručena objednateli se
splatností 14 dnů ode dne předání objednateli. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném
provedení díla a jeho předání objednateli.
2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH včetně soupisu
provedených prací odsouhlasených objednatelem. Pokud nebude faktura obsahovat některé z
těchto náležitostí nebo bude nesprávně vyúčtovaná cena, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a ten
doručí fakturu opravenou s novou splatností.

Čl. V. Termín realizace
1. vyzvednutí macešek a příprava stanoviště pro výsadbu letniček do 23.5.2014
2. pletí trvalkových výsadeb na ul. Štefánikova minimálně ve 3 termínech, a to nejpozději: 1. do
1.6.2014; 2. do 1.8.2014; 3. do 1.10.2014
3. ostatní dle potřeby od podpisu smlouvy do 30.11.2014

Čl. VI. Převzetí díla
Osoby oprávněné k převzetí zhotoveného díla:
Ing. Jan Habr - správce veřejné zeleně, odbor ŽP.
O předání bezvadného díla bude sepsán Protokol o předání s těmito náležitostmi:
a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele
c) zahájení a dokončení prací
d) prohlášení objednatele, že ukončené dílo přejímá
e) datum a místo sepsání zápisu
f) jméno a podpisy odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele
g) soupis případných vad a nedodělků včetně provedení postupu jejich odstranění
Objednatel je povinen převzít dokončené a bezvadné dílo do 14 dnů od data vyzvání
zhotovitelem k převzetí.
Čl. VII. Splnění díla
Dílo bude splněno dnem předání a podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla,
podepsaného smluvními stranami dle Čl. 1 této smlouvy.

Čl. VIII. Reklamace
1. Zhotovitel poskytuje záruku na výsadby realizované zhotovitelem a rostlinný materiál pořízený
zhotovitelem po dobu 6 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem
2. Objednatel je oprávněn reklamovat dílo a jeho kvalitu během realizace, při jeho převzetí a v době
záruční lhůty. Reklamaci vady uplatní objednatel u zhotovitele písemně na adrese:
………………………………………………………………………………………….
3. Odstranění vady je povinen zhotovitel provést nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení vady.
4. Pokud dojde k uhynutí výsadby v záruční době, provede zhotovitel na vlastní náklady a v termínu
stanoveném objednatelem s ohledem na klimatické podmínky výsadbu novou. Dnem převzetí nové
výsadby začíná pro tuto výsadbu běžet nová záruční doba dle odst. 1.

Čl. IX. Smluvní pokuty
1. Prodlení zhotovitele s dokončením díla
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V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, které není způsobeno překážkou na straně
objednatele, zaplatí zhotovitel 0,05 % z celkové částky díla včetně DPH za každý započatý den
prodlení.
2. Prodlení objednatele s úhradou plateb
V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve stanovené lhůtě, zaplatí za každý den prodlení úrok
z prodlení v celkové výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý den prodlení.
3. Prodlení zhotovitele s odstraněním vady
Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové částky díla včetně DPH za
každý den prodlení.
Čl. X. Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, jeho části, nebo při výkonu předmětu díla nese
zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez
ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
Čl. XI. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje konzultovat dílo během jeho provádění s objednatelem. Při jakékoliv změně
díla je zhotovitel povinen tuto změnu konzultovat s objednatelem a případné změny provádět
pouze s jeho písemným svolením.
2. Počet vyhotovení smlouvy
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží
2 potvrzené vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 potvrzené vyhotovení.
3. Dodatky
Jakékoliv doplňky k této smlouvě budou sjednány formou číslovaných písemných dodatků, budou
právoplatně podepsány oběma smluvními stranami.
Čl. XII. Platnost a účinnost smlouvy
Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu obou smluvních stran a v účinnost dnem předání
smlouvy zhotoviteli.
Čl. XIII. Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1. – situační plán
Příloha č. 2. – výkaz výměr

Za správnost:
Kontroloval:
V Kopřivnici dne: 7.5.2014
Objednatel :

Zhotovitel :

.............................................
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru ŽP

....................................................
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