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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dilo č. S 0205/2019/SŘDaŽP

„Opravy závad na místních komunikacích Ill. třídy v období let 2019-2021 na územi městského obvodu

Radvanice a Bartovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

  

 

  

  

 

 

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 * plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních A, starosta

ve věcech teclmických vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a Životního prostředí, referentem odboru

stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

 

Zastoupené: _ředsedou představenstva

IČ:V 47674725

DIC: CZ47674725

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

 

dále jen zhotovitel
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=~ ; Statutární město Ostrava

\\e ,' městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. |.

Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací III. třídy

v městském obvodě Radvanice a Bartovice.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

3. Obě strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

čl. II.

Předmět smlouvy

[. Zhotovitel se v období od 1. dubna 2019 do 30. listopadu 2021 zavazuje kprovádění oprav závad

na místních komunikacích III. třídy na území městského obvodu Radvanice a Bartovice v letech 2019 —

2021 dle požadavků objednatele.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. Ill.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace llI. třídy v katastrálním území Radvanice a v katastrálním území

Bartovice.

čl. IV.

Cena díla

l. Cena za realizaci předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena za opravu

l m2 asfaltové místní komunikace (dálejen „MK“) při hloubce do 5 cm a ploše do 10 m2, cena za opravu

1 m2 asfaltové MK při hloubce nad S cm a ploše do 10 m2, cena za opravu 1 m2 asfaltové MK při hloubce

do 5 cm a ploše nad 10 mz, cena za opravu 1 m2 asfaltové MK při hloubce nad 5 cm a ploše nad 10 m2,

cena za opravu 1 m2 nezpevněné MK a cena za opravu 1 bm trhliny V krytu MR.—ošetření spáry

„praskliny“ asfaltovou zálivkou s prořezáním a zalitím, cena za opravu 1 bm trhliny v krytu MK-ošetření

spáry „praskliny“ jen zalitím asfaltovou zálivkou, které platí po celou dobu realizace díla, pokud není

v této smlouvě dále stanovenojinak:

cena za 1 m2 asfaltové MK při hloubce do 5 cm a ploše do 10 m2 bez DPH:

DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

cena za 1 m2 asfaltové MK při hloubce nad 5 cm a ploše do 10 m2 bez DPH:

DPI—I 21 %:

Celkem včetně DPH:

cena za 1 m2 asfaltové MK při hloubce do 5 cm a ploše nad 10 1112 bez DPH:

DPH 21 %:
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, Statutární město Ostrava

L městský obvod Radvanice a Bartovice

Celkem včetně DPH:

cena za 1 m2 asfaltové MK při hloubce nad 5 cm a ploše nad 10 m2 bez DP

DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

cena za 1 rn2 nezpevněné MK bez DPH:

DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

cena za 1 brn trhliny „praskliny“ v krytu místní komunikace asfaltovou

zálivkou s prořezáním a zalitím bez DPH:

DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

cena za 1 bm trhliny „praskliny“ v 1(1th místní komunikace jen zalitím

bez DPH:

DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:  
2. Maximální cena za plnění díla je stanovena na částku l.000.000,- Kč bez DPH/rok (l.210.000,— Kč

s DPH/rok), tj za dobu účinnosti této smlouvy ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH (3.630.000 Kč včetně
DPH).

3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace
GFŘ a MFČR ze dne 9. l l. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně
o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

4. V ceně pro asfaltové místní komunikace je zahrnuto zaříznutí spáry, vybourání stávajícího povrchu,
vyčištění, provedení postřiku asfaltovou suspenzi před pokládkou nového povrchu, položení nového
povrchu, případně výškové úpravy stávajících poklopů, a napojení na stávající povrch místní
komunikace, zatření spár asfaltovou emulzí .

5 . V ceně pro nezpevněné místní komunikace je zahrnuto odstranění splaveného nezpevněného povrchu
a položení nového povrchu shodného složení.

6. V ceně pro trhlinu „prasklinu“ v krytu místní komunikace je zahrnuto vyčištění trhliny „prasklíny“,
utěsnění zálivkou a provedení opravy v souladu s TP 82, TP 87'.

7. Součástí všech cenjsou náklady na dopravu a likvidaci odpadu, dopravní značení v době provádění prací.
8. Součástí sjednaných cen jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní ajině poplatky a další náklady

nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě
uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl, nebo mohl vědět.

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby
DPH stanovené pro příslušně plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí
účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. 0 této
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

10. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

11. V případě, že dojde k prodlení s předáním dila zdůvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

12. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny

bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

čl. V.

Termín plnění

Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvyje stanoven na:

04/2019 — 11/2019

04/2020 — 11/2020

' 04/2021 — 11/2021

2 Rozsah prací bude zadáván po jednotlivých etapách ve výše uvedených termínech dle potřeb

objednatele.

3. Zhotovitel započne práce nejpozději do 2 týdnů od předání jednotlivé etapy.

4. Zhotovitel je po vyřezání povrchu povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů provést konečnou

úpravu dotčeného mista.

5. Práce budou dokončeny nejpozději do 3 týdnů od zadání prací.

čl. Vl.

Vlastnictví

Místní komunikace III. třídy v městském obvodu určených kopravám, jsou ve správě statutárního města

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, Že vylučují použití ustanoveni § 2611 občanského zákoníku.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dálejen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)

b)

C)

1)

číslo a datum vystavení faktury

číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

lhůta splatnosti faktury

soupis provedených prací, včetně protokolu o předání a převzetí

označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

IČ a DIC objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

označení útvaru, který případ likviduje.

5. Po realizaci zadané části díla (etapy) vystaví zhotovitel fakturu doloženou soupisem provedených prací,

který bude odsouhlasen mezi objednatelem a zhotovitelem. Faktura bude vystavena do 14 kalendářních

dnů od předání a převzetí jednotlivých etap díla. Lhůta splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů

ode dne odstranění všech případných vad.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
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% Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nově faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.

9. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněná osoby, datovou schránkou nebo

doručenkou prostřednictvím pošty.

lO. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu, dle ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude

považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

12. Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

?
“

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, LídržovatelnosL

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály

a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy,

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací

a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitel. Zjištěné vady a nedodělky

je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání

a převzetí díla nebo jeho části.

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní

odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů'osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Jednotlivé etapy budou zadávané v min. rozsahu 50 ml, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne

jinak.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

5 . Zhotovitel je po vyřezání povrchu vozovky povinen nejpozději do 5 dnů provest konečnou úpravu

dotčeného místa.
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6. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

havárii,je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání sodpady a chemickými látkami a

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

Zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí. l

8. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování.

9. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad osazení a údržbu provizorního dopravního značení, včetně organizace

dopravy po dobu realizace díla a uvedení do původního stavu.

lO. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

] [. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení případného využití ustanovení § 2595

občanského zákoníku.

čl. X.

Předání díla

l. Zhotovitel vyzve objednatele po ukončení realizace díla (jednotlivých etap) k jeho převzetí. Převzetí díla

proběhne na základě výzvy (doručený dopis nebo e—mail) zhotovitele po splnění díla vtermínu

dle čl. V.

2. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který sepíše zástupce zhotovitele a bude

obsahovat

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

0) číslo smlouvy,

d.,) zahájení a dokončení prací dle zadání,

e) rozsah prací (ulice, celkové rozměry v m2),

0 prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

h) soupis vad s termínem jejich odstranění,

i) rozsah sjednané záruky zajakost.

3. Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací podle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn

a doplňků.

4. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy — dílo nepřevezme, uvede v zápise

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít,

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany

dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho

dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným

podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla

ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán

k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazně.  
čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

l . Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 36 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. V případě, Že bude dilo

prováděno po částech (etapách), tak záruční doba u každé jednotlivé provedené části (etapy) začíná

plynout ode dne jejího řádného převzetí objednatelem.

4. Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

výskyt, vadu popíše a uvede,jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

S. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Dílo má vady, jestliže provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebojine dokumentaci

vztahující se k provedení díla.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadyjiný

subjekt nebo odstranit vady sám & zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. 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.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

lO. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky zajakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

ll. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na

újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

čijinýeh škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo kjejich zmírnění.

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

v souvislosti nebojako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, Že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XII].

Sankční ujednání

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo

účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

21) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla,

pokud toto není způsobeno třetí stranou, '

b) za nedodržení termínu k odstranění každé zjištěné vady při kontrolní prohlídce díla

ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení,

0) za nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době ve výši 3 000 Kč

za každou vadu a den,
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d) za nedodržení termínu provedení konečné úpravy povrchu po jeho vyřezání ve výši 1 000 Kč za každé

zjištěné dotčené místo,

e) za každý případ nedodržení dopravního značení podle zásad pro přechodné dopravní značení ve Výši

500 Kč za každé prokazatelně neoznačené místo.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % Z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností i

zajištěných smluvní pokutou. *

čl. XIV.

Závěrečná ujednání

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

ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 203/12/19 ze dne 24. dubna 2019.

2. 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.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst.

2 a § 2591 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, 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.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

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 (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V. odst. 6 této smlouvy) mohou

smluvní strany "pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy & podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

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

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14 - ti denní výpovědní lhůtou,

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

1 1. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého

z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu dila.

13. Písemnosti se považují za doručené iv případě, Že kterákoliv ze smluvních stranjejich doručení odmítne

či jinak znemožní.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že ' byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Zhotovitel nese odpovědnost za vznik škody na zdraví a věcech fyzických a právnických osob, jež

vzniknou v příčinné souvislosti s vadným či nedostatečným prováděním údržby na místních

komunikacích.
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l6.

  

Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Baltovice souhlas

se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Baltovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to Včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotoviteljedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 1 3 '05' 2019
. v 20103   

starosta předseda představenstva a.x’
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