Smlouva o dílo
č.OM/358/2011
uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami
Město Břeclav
se sídlem Břeclav, T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81
IČ: 283061
Zastoupená MUDr. Oldřichem Ryšavým - starostou
osoba oprávněna jednat za objednatele ve věcech technických: Klára Pyskatá
(dále jen „objednatel")
a
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00
IČ: 49356089
DIČ: CZ49356089
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775
Zastoupená na základě plné moci - Lig. Michalem Vlčkem
osoba oprávněna jednat za zhotovitele ve věcech technických: Lig. Bohdan Dlouhý
(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo pro objednatele, přičemž
objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za níže stanovených
podmínek.
1.2. Předmětem díla dle této smlouvy je zajištění údržby hřbitovů v městě Břeclav stávající se
zejména z:
1.2.1. kosení trávníků;
1.2.2. shrabání listí z travnatých ploch;
1.2.3. zametání chodníků a vybraných ploch v oblastech památníků;
1.2.4. odstraňování prorůstající trávy z chodníků;
1.2.5. práce s křovinořezem;
1.2.6. svoz odpadu z košů;
1.2.7. sečení neudržovaných hrobů;
1.2.8. zametání před Obřadní síní (Břeclav - město, Stará Břeclav, Poštorná)
za podmínek dále stanovených touto smlouvou (dále jen „dílo").
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Klára Pyskatá *%*)
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Marie Hoštická /\J\

1.3. Podrobná specifikace předmětu díla a četnost plnění je uvedena ve Specifikaci prací,
která tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
/

II.
Doba a místo plnění
2.1. Místem plnění jsou hřbitovy města na území Břeclav - město, Stará Břeclav, Poštomá,
Charvátská Nová Ves.
2.2. Plnění ze smlouvy bude realizováno v období od 1.1.2012 do 31.12.2012.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vlastními prostředky, v četnosti, rozsahu a
způsobem stanoveným touto smlouvou a Specifikací prací, který tvoří přílohu této
smlouvy.
3.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do místa předmětu plnění této smlouvy
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v rámci předmětu plnění.

IV.
Cena plnění a platební podmínky
4.1. Cena je stanovena na základě položkového ceníku, který je přílohou číslo 1 této smlouvy.
4.2. Celková cena díla za 1 rok plnění je:
Celková cena díla bez DPH
219.441,60 Kč (dále jen „cena díla"),
DPH 20%
43.888,30 Kč,
Celková cena díla včetně DPH
263.329,90 Kč.
4.3. Cena díla je stanovena jako cena nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady a režii
zhotovitele, nezbytné pro úplný a bezvadný výkon všech služeb a činností na díle.

V.
Platební podmínky, smluvní sankce
5.1. Úhrada ceny za dílo bude prováděna v české měně měsíčně pozadu, na základě skutečně
provedených prací, vždy na základě příslušného účetního dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem.
5.2. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle této smlouvy za provedené a
objednatelem převzaté dílo bez vad a nedodělků.
5.3. Přehled o skutečně vykonaných prací ve věcném a finančním členění bude zhotovitel
předávat objednateli měsíčně vždy do pátého dne měsíce následujícího v tvz.
Zakázkovém listě. V tomto listě bude uveden rozsah a datum provedených prací, jejich
kvalita a jména a podpisy osob předávajících a přebírajících práce osobami opravenými
jednat za smluvní strany ve věcech technických. Tento zakázkový list bude odsouhlasen
do pěti dnů objednatelem. Zhotovitel bude fakturovat odsouhlasené práce dle
zakázkového listu vždy do pátého dne po jeho odsouhlasení objednatelem.
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Klára Pyskatá /*7
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Marie Hoštická j/j

5.4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve
lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se talc dostane do prodlení se splatností;
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či
opravených dokladů.
5.5. Doba splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
objednateli, za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a
bude splňovat všechny shora požadované náležitosti.
5.6. V případě prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,05% denně z fakturované částky.
5.7. Pro případ prodlení sjednaných termínů řádného a bezvadného plnění dle této smlouvy.
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý
případ prodlení, která bude odečtena z ceny díla v následujícím měsíci ve faktuře.
5.8. V případě vadného plnění je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné
odstranění tohoto vadného plnění, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od písemné výzvy
k odstranění vad díla.

VI.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.12.2012, přičemž nabývá
platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 1.1.2012.
6.2. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných, chronologicky
číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, nebo jejich oprávněnými
zástupci. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody, nebo jednostranné právní
úkony smluvních stran související s touto smlouvou.
6.3. Smlouvu je možné ukončit pouze písemnou dohodou smluvních stran v termínu, na
kterém se dohodnou.
6.4. Objednatel je oprávněn jednostranně písemně odstoupit od smlouvy v případě, že
zhotovitel nebude plnit řádně a včas povinnosti sjednané v této smlouvě. Odstoupení je
účinné okamžikem doručení písemného oznámení pronajímatele a odstoupení
zhotovitele, přičemž platí tzv. fikce doručení.
6.5. Tato smlouva, jakož i smluvní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny,
se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími, vše v platném znění
na území České republiky.
6.6. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo části ustanovení nemá vliv na
platnost jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, nebo zbývající části příslušného
ustanovení. Smluvní stany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto
ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.
6.7. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Klára Pyskatá
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Marie Hoštická i,

6.8. 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, a na důkaz toho, že s jejím obsaliem bez výhrad souhlasí, ji zástupci obou
smluvních stran podepisují.

V Břeclavi dne

30. 12. 2011

V Praze d n e . . . ^ > ' '
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AVE CZ odpadová hospodářství s.r. r
Za Bankou 2
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Město Břeclav

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

MUDr. Oldřich Ryšavý

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Klára Pyskatá
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Marie Hoštická .o

Ing. Michal Vlček

n
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Příloha č. 1 Specifikace prácí a ceník

Číslo

1.

Požadované práce za
jeden rok plnění /
četnost prací zajeden
rok plnění
Pokosení trávníků

Rozsah prací

Jednot, cena

Celkem

bez DPH (v Kč)

bez DPH (v Kč)

12.140 m2

8 x pokos s vyhrabáním

4.044 nr

x8

0,70 Kč

22 646,40 Kč

5 x pokos s vyhrabáním

1.126 nr x 5

0,70 Kč

3 941,00 Kč

7 x pokos s vyhrabáním

1.954 nr

x7

0,70 Kč

9 574,00 Kč

8 x pokos s vyhrabáním

5.016 nr x8

0,70 Kč

28 089,60 Kč

shrabání listí
z travnatých ploch
zametání chodníků a
vybraných ploch
v oblastech památníků

12.140 m2 x3

1,00 Kč

36 420,00 Kč

2.610 m2 x 2

1,00 Kč

5 220,00 Kč

4.

odstraňování prorůstající
trávy z chodníků

360 hod. / rok

150,00 Kč

54 000,00 Kč

5.

práce s křovinořezem

80 hod. / rok

200,00 Kč

16 000,00 Kč

6.

svoz odpadu z košů
(50 I) včetně odklizení
okolí košů
svoz odpadu
z odpadkových košů (30
1) včetně odklizení okolí
košů
5 x sečení
neudržovaných hrobů
3 x zametání před OS *

13 ks x 104

20,00 Kč

27 040.00 Kč

7 k s x 104

20,00 Kč

14 560,00 Kč

150m 2 x5

2,00 Kč

1 500,00 Kč

150 m2 x 3

1,00 Kč

450,00 Kč

2.
J.

7.

8.
9.

Cena celkem bez DPH
za 1 rok plnění

219 441,60 Kč

Samostatné DPH 20%
za 1 rok plnění

43 888,30 Kč

Celková cena vč. DPH
za 1 rok

263 329,90 Kč

Termíny prací: Svoz odpadů z košů (501 a 301) včetně uklizení okolí košů proběhne 2x týdně
vždy v pondělí a v pátek.
/
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Klára Pyskatái A7
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