tf/ti/on h
Smlouva

o

dílo

uzavřená die ust. § 536 a násl. občanského zákoníku

Město Břeclav
se sídlem: nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav. ÍČ:Q028306
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým,'starostou města
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu; 526651/0100
(dale jen objednatel)

Ing. Jaroslav Kostrhún
s místem podnikáni: J.Černého 14, 690 02 Břeclav, IČ I3665G77, DIČ C/.5810260665
(dále jen zhotovilei)

či. f.
Předmět plnfiní
Předmětem smlouvy o úilo (dále jen ..smlouva") je údržba zeleně hřbitovu v Břeclavi: Břeclav město, Stará Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves, kterou se rozumí odborné provádění údržby na
všech plochách hřbitovní zeleně a likvidací odpadů dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. I

Cl. II.
Termín plnění
Dal um zahájení údržby: 01.01. 20 31
Datum ukončeni údržby: 31.12. 2011
ČI. III.
Platební podmínky
Maximální cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena díla dle položkového rozpočtu: 213.064,- Kč
DPH 20%:
42.6í 3,-Kč
Celková cena díla ve. DPÍÍ:
255.677,- Kč
(slovy: dvěstěpadesátpěttisícšcsisetscdmdesátsedm Kč)
fakturace proběhne v měsíčních platbách za síaiíečně provedené práce, dle položkového rozpněm. a 10
vždy zíi uplynulý měsíc a po jejich převzetí odpovědným zástupcem objednatele, kterého zhotovitel
vyzve telefonicky nebo písemně (elektronicky).
Fakturační lhůta je 20 dní od provedeni fakturace.

Au věcnou n formální správnost odpovida: Mgr. Jano líčialová^J-'
Au právní správnost odpovídá; JUI>, Hofaríd VlaS/ž / i
~~~
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ČI. IV.
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.

ČI. V.
Záruky za dílo
Zhotovitel se zavazuje v případě oprávněně zjištěných závad nastoupit k jejich odstraněni do 4ři 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.

ČI. VI.
Odstoupení od smlouvy
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se
považuje zejména:
•
°
o

prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla po opakovaném písemném nebo
telefonickém upozorněni
v případě, že zhotovitel nesplní výzvu k odstranění závad nebo nedostatků do 7 dnů ode dne
druhé výzvy ze strany města Břeclav
úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., Insolveněního
zákona.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé straně smlouvy
Odstoupením od smlouvy nezaniká sankční ujednání touto smlouvou sjednané.
ČI. VII.
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 písemné a neprodlené po jejich zjištěni.

Čl.VIII.
Smluvní pokuta
Nevykoná-li zhotovitel požadované práce v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě, 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.

A-n vřenou a formální správnost odpovídá: Mgr. Jana Lsilalová/
Au právní správnost odpovídá; JUDr Roland Vlažíc1 > E

Či. IX.
Ostutni ujednáni
Jakékoliv změny a doplňky týkající se této smlouvy lze provádět pouze po wnjemné dohodě ohnu
smluvních stran.
Taío smíouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá mri platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
Obě smluvní strany bez výhrad souhlasí s' podmínkami této smlouvy, kterou uzavřely
dobrovolně a bez nátlaku, což stvrzuji svými podpisy.

V Břeclavi dne Jí? II ÁDÍO, ^jJjĚ. S'J-~*
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V Břeclavi dne Jj £ &>/?
jpy. J^robiav Ko strním
j Černáno M. i>90 Dž BňSClAV

ii^x>

MUM.TXéřich Ryšavý
starosta města Břeclavi

^
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/.a vficnnii a formální spravnoM odpovídá' Mgr Jana Lčuiiová/ /
/'..i pr.i\ni hpniviKísi odpovídá JUDr Holand VIBSIC]
> ~L"-

M=

lim. JarosJav Kostrluni

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
"Údržba hřbitovů v Břeclavi"

Položkový rozpočet

č Položka
1 Pokosení trávníku

4044 m2 x 8

2
3
4
5
6
7
8
9

1126 m2x 5
1954 m2x 7
5016 rn2x 8

Dtto
Dtto
Dito

Shrabání listi z travnatých ploch
Vyhrabáni trávníku
Odstraňování trávy z chodníků
Práce s krovšnořezem
Svoz odpad košů 12 ks x 104
Cena celkem bez DPH za 1 rok
DPH 20%
Celková cena vč. DPH za 1 rok:

Rozsah prací
32 352
5 630
13 678
40 128
36 420

r

Celkem
jedn. Jedn.cena (Kč)
m2
0,75
24 264,00
-j

2

m
m2
m2
97 120 m 2
360 hod.
so hod.
1 248 ks

0,90
0,80
0,75
0,80
0,40
100,00
175,00
19,80

5 067,00
10 942,40
30 096,00
29 136,00
38 848,00
36 000,00
14 000,00
24 710,40
213 063,80
i 42 612,80
l 255 676,60 [

Termíny prací:
8 pokosů trávníku na hřbitově Břeclav - město a Poštorná proběhne:
11. týden, 15. týden, 19. lýden, 24. týden, 28. týden. 33. lýden. 37. týden. 41. týden
7 pokosů trávníku na hřbitově Stará Břeclav proběhne:
12. týden, 17. týden, 23. týden, 27. týden, 32. týden, 36. lýden. 40. týden
5 pokosů trávníku na hřbitově Charvátská Nová Ves proběhne:
12. týden. 18. týden. 25. týden, 32. týden, 40. týden
8 vyhrabání trávníku na všech hřbitovech v Břeclavi proběhne:
11. týden. 15. týden, 19. týden. 24. týden, 28. týden. 33. týden. 37. týden. 41. lýden
shrabání listí na všech hřbitovech v Břeclavi proběhne:
43. týden, 46. týden, 49. týden
V případě nepříznivého poěasí. kterým se rozumí přívalový déšť nebo silný vítr se termín
posouvá o 1 až 2 dny, jinak vždy dle dohody s objednatelem.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. Jana Lélalovů Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

