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1. Smluvní strany
Objednatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
IČ 00 283 061
Zhotovitel: Ing. Jaroslav Kostrhún, J.Černého 14, 690 02 Břeclav
IČ 13665677, DIČ CZ5810260665
Bank.spoj.: KB Břeclav, č.ú. 19-1856520227/0100

2. Předmět plnění
Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") je "Údržba zeleně na Židovském hřbitově"
v Břeclavi na pozemku p.č. 401 o výměře 3096 m2 v rozsahu:
-jarní vyhrabání trávníku - lx
- sečení travnatých ploch - 8x
- údržba ploch v okolí pomníků vč. ořezu porostu z náhrobků - 4x
- podzimní vyhrabání listí - 2x
- odplevelení záhonů (160 m2) - 4x
- řez a stříhání keřů (80 m2) - 3x
Harmonogram prací je nedílnou přílohou této smlouvy.
3. Termín plnění
Datum zahájení údržby: 01.04. 2012
Datum ukončení údržby: 31.12. 2012
4. Platební podmínky
Cena díla dle položkového rozpočtu:
43.582,- Kč
DPH 20%:
8.716,-Kč
Celková cena díla vč. DPH:
52.298,- Kč
(padesátdvatisícedvěstědevadesátosm korun českých)
Fakturace proběhne v měsíčních platbách za skutečně provedené práce dle položkového rozpočtu
za uplynulý měsíc a po jejich převzetí odpovědným zástupcem objednatele.
Fakturační lhůta je 30 dní od provedení fakturace.
5. Povinnosti smluvních stran
Zhotovitel je povinen jednat s potřebnou odbornou péčí dle schváleného položkového rozpočtu
ke spokojenosti objednatele a neprodleně odstranit na své náklady závady v prováděných pracích.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za uskutečněné plnění cenu stanovenou v souladu
s podmínkami této smlouvy.
6. Záruky za dílo
Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněně zjištěných závad nastoupit k jejich odstranění do 48 hodin.
Při jednotlivém přebírání práce ručí zhotovitel za kvalitu provedené práce v plném rozsahu, pokud
není následně znehodnocena zásahem jiné osoby příp. abnormálními klimatickými podmínkami.
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šípová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Vlašic Rolanďv y>
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7. Reklamace
Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit a odstranitelné vady odstranit do 2 dnů od uznání reklamace,
v ostatních případech dle dohody obou smluvních stran. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel
po uplynutí této lhůty oprávněn požadovat za každý den prodlení s odstraněním vady po zhotoviteli
smluvní pokutu. Objednatel je povinen reklamovat vady vždy písemně a neprodleně po jejich zjištění.
8. Smluvní pokuta
Nevykoná-li zhotovitel požadované práce v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě, nebo
neodstraní reklamované vady ve stanovené lhůtě, náleží objednateli pokuta ve výši 0,5% z celkové
ceny díla za každý den prodlení.
Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli dohodnutou částku za provedené a převzaté dílo ve lhůtě dle bodu
4. této smlouvy, činí pokuta 0,5% z celkové ceny díla.
9. Ostatní ujednání
Jakékoliv změny a doplňky týkající se této smlouvy lze provádět pouze po vzájemné dohodě obou
smluvních stran.
Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
10. Obě smluvní strany bez výhrad souhlasí s podmínkami této smlouvy, kterou uzavřely
dobrovolně a bez nátlaku, což stvrzují svými podpisy:

in \

ifeclav, ......V..:.-?.. 2012

zhotovitel

5ng. Jarosíav Kostrhún
J. Černého 14,690 02 BŘECLAV
IČO: 136 65 677, DIČ: CZ5810260665
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Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová CTj,
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Vlašic Roland'

ÚDRŽBA ZELENĚ NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVU V BŘECLAVI

HARMONOGRAM PRACÍ 04 - 12/2012

iMěsíc

Prac. operace

Počet op.

Kč/měsíc
bez DPH

DPH 20%

Kč/měsíc
vč. DPH 20%

Duben

Jarní vzhrabání trávníku
Rez a stříhání keřů
Údržba okolí pomníků
Sečení trávníku

9 022,00

1 804,00

10 826,00

I Květen

Odplevelení záhonů
Sečení trávníku

6 500,00

1 300,00

7 800,00

I

2

Červen

Údržba okolí pomníků
Sečení trávníku
Rez a stříhání keřů
Odplevelení záhonů

7 080,00

1 416,00

8 496,00

Červenec

Sečení trávníku
Údržba okolí pomníků

4 200,00

840,00

5 040,00

Srpen

Sečení trávníku
Odplevelení záhonů

4 200,00

840,00

5 040,00

Září

Rez a stříhání keřů
Sečení trávníku
Údržba okolí pomníků
Odplevelení záhonů

7 080,00

1 416,00

8 496,00

Říjen

Sečení trávníku

2 500,00

500,00

3 000,00

Listopad

Shrabání listí

3 000,00

600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

43 582,00 8 716,00

52 622,00

Prosinec
Součet:

0

0

