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Číslo smlouvy objednatele12301/2018/OŽPNZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00000090

Smlouva o dilo

Smluvni strany
 

 

Statutární město Ostrava E-expert, spol. s r.o., vedoucí společník

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupené Mgr. Kateřinou Šebestovou zastoupena Ing. Vladimírem Lollkém

náměstkyní primátora jednatelem společnosti

IČO: 00845451 IČO: 26783762

DIČ: CZ00845451 látce DPH DIČ: CZ26783762 látce DPH      
Peněžní ústav: Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského

soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 27136.

Císlo učtu:

AF-CITYPLAN s.r.o., společník č. 2

Magistrů 1275/ 13, 140 00 Praha 4, Michle

zastoupena Ing. Petrem Košanem

jednatelem společnosti

 

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Městského

Soudu V Praze, oddil C, vložka 25005.

a

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. ,

společník č. 3

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

zastoupena Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D.

ředitelem

 

IČO: 44994575

DIČ: CZ44994575

Zapsaná V rejstříku veřejných výzkumných institucí

vedeném MŠMT.

 

Jako společníci společnosti RP OSTRAVA skontaktním místem Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory, na jejíž učet jedná E-expért, spol. s r.o.

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogové situace voblasti 1:33;: ;. ;

dopravy na území SMO“
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Obsah smlouvy
 

I. I

vodní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění zpracovaní „Studie efektivity zavedení opatření vdobě

smogové situace V oblasti dopravy na území statutárního města Ostravy“.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoliv na

požádání předloží v originále zastupci objednatele k nahlédnutí.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné pravo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty v průběhu realizace díla

V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

N
.
"

C
~
°
‘

P

čl. II

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele „Studii efektivity

zavedení opatření V době smogové situace V oblasti dopravy (dále jen „studie“ nebo „dílo“) na území

statutárního města Ostravy“ (dále jen „SMO“). Cílem je zpracování studie z jejichž výsledků bude mít

SMO k dispozici vyhodnocení přínosů omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace

na území města. Posuzovany budou dopady jednotlivých opatření na koncentrace znečišťujících látek

Studie bude zpracována podle:

Závazné struktury studie proveditelnosti regulačních řádů

1.1. Analýza kvality ovzduší ve městě a provedení identifikace městských částí (obvodů), V

nichž má doprava vysoký podíl na znečišťování ovzduší.

1.2. Analýza dopravy ve městě včetně:

a. analýzy dopravy (provedení odhadu podílu tranzitní, vnější a místní dopravy na hlavních

trasách) na území statutárního města Ostravy (SMO), tzn. celková dopravní intenzita, podíl

individuální a veřejné osobní dopravy, podíl lehké a těžké nákladní dopravy

b. stanoveni dynamické skladby vozidel na významných komunikacích, transitních trasách a

významných příjezdových komunikacích

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogové situace voblasti 1:33;: ;. ;

dopravy na území SMO“
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analýzy dopravních tras nákladní dopravy pro vyhodnocení změn po zavedení zákazu

vjezdu vozidel o celkové hmotnosti nad 6t

zhodnocení kapacity a pokrytí území veřejnou hromadnou dopravou, návaznost na odstavná

parkoviště; zhodnocení kapacit a rozmístění odstavných parkovišť

zhodnocení stávajících opatření na regulaci dopravy samostatně i V souběhu“

zhodnocení variant I. až V. opatření na regulaci dopravy samostatně iv souběhu

Minimální výčet variant opatření:

I. „Výchozí stav“ — bez aplikace opatření

II. Snížení rychlosti vozidel na páteřních komunikacích na území města

- dálnice D1 na 80 km/h

- komunikace Rudná, Místecká, Frýdecká, Mariánskohorská, případně další na

50km/h

III. Omezení vjezdu vozidel — po vyhlášení regulace

- zákaz parkování nerezidentům V zónách placeného stání

- zákaz vjezdu vozidel o celkové hmotnosti nad 6t do centrální části města

- MHD zdarma nebo s výraznou slevou

IV. Omezení vjezdu vozidel — 3. den po vyhlášení regulace

- režim sudá/lichá — s uplatněním výjimek pro některá vozidla

V. „Souběh opatření II. — IV.“

zhodnocení aplikování konkrétních opatření už při vyhlášení informativní prahové hodnoty

nebo až při vyhlášení regulační prahové hodnoty

stanovení emisí částic PMH), N02 a O3 z automobilové dopravy na komunikacích v území

SMO pro „Výchozí stav“

1.3 Výběr oblastí vhodných k regulaci dopravy během smogových situací vyhlášených dle § 10 zákona č.

201/2012 Sb., o kvalitě ovzduší, v platném znění, z pohledu urbanistického a dopravního řešení sídla.

1.4 Návrh opatření snižujících úroveň znečištění během smogové situace pro PM“), N02 a 03, který bude

1.5

1.6

1.7

zahrnovat:

a. návrh konkrétních dopravních opatření na omezení provozu silničních vozidel, včetně jej ich

podrobného popisu a použitelnosti v návaznosti na překročení jednotlivých prahových

hodnot podle § 10 zákona o ochraně ovzduší (např. s důrazem na dieslová vozidla);

návrh souvisejících ihned realizovatelných (organizačních, ekonomických a jiných)

opatření, která jsou komplementární s opatřeními k omezení provozu silničních vozidel;

návrh dalších opatření, která nejsou ihned realizovatelná (např. vyžadují časově náročnější

investici), která jsou však vhodná pro zvýšení efektivity omezení provozu silničních vozidel

Zhodnocení dopadů plánovaných regulačních opatření na úroveň znečištění zpracováním variantní

rozptylové studie.

Návrh nařízení obce 0 vydání regulačního řádu, který bude obsahovat zejména seznam opatření,

harmonogram jejich provádění V době smogové situace a seznam subjektů, které zajistí jejich

naplňování.

Návrh dopravního značení a způsobu informování řidičů/veřejnosti o omezení vdopravě

během platnosti regulačního řádu V době smogové situace.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že u této veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze Státního

fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí,

prioritní oblast 5. Zívotní prostředí ve městech a obcích. Vypsání výzvy se předpokládá ve 4Q/2018.

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogové situace voblasti [alf] ;. ;

dopravy na území SMO“
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3. Studie bude objednateli dodána V 6 vyhotoveních V tištěné podobě, a to V plnobarevne’m provedení. Dílo

10.

čl.

bude objednateli kompletně dodáno i V elektronické podobě, a to V 6 vyhotoveních na CD(DVD)—ROM

mediu, a to následovně: textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD,

tabulková část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL, Výkresová část ve formátu

pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 nebo ve formátu *.pdf

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader nebo ve formátu *GIF.

Součástí výstupu bude manažerské shrnutí studie ve formátu Microsoft Word a stručná prezentace

výstupů studie ve formátu kompatibilním s programem Microsoft PowerPoint.

Předmět smlouvy bude zpracován V souladu spříslušnými platnými právními předpisy, se zadávací

dokumentaci k veřejné zakázce poř. č. 90/2018 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce,

ustanoveními této smlouvy a dle aktuálních Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014—

2020, které jsou zveřejněny na www.sfzpcz sekce Národní program Životní prostředí — Dokumenty ke

stažení — Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel prohlašuje, že se vplněm rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla, a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k pravidelné komunikaci a součinnosti se zástupci odboru ochrany životního

prostředí Magistrátu města Ostravy ve vazbě na přípravu projektu ke spolufinancování Státním fondem

Životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje karchivaci veškerých dokumentů potřebných k řádnému provedení kontroly

osobami pověřenými Státním fondem životního prostředí České republiky, případně jiným příslušným

kontrolním orgánem nejméně po dobu 3 let od převzetí díla.

Vzhledem kpředpokládanému spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí bude studie

označena bannerem povinně publicity V souladu s grafickým manuálem publicity -

https://Www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/. 

Provádění díla

1.

2.

3.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neučelne' nebo objednatele poškozují.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Objednatel upozorní neodkladné zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo V rozporu s

pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li k nápravě, je oprávněn od

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovni dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogove situace voblasti 1:33;: ;. ;

dopravy na území SMO“
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7. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to V

rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sj ednanému předmětu díla.

8. Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

čl. IV

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle (:1. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Dílo V požadovaném rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude předáno v 6. vyhotoveních nejpozději do

31.03.2019.

čl. V

Předání díla

1. Dílo v požadovaném rozsahu dle (:1. II. odst. 1 této smlouvy bude objednateli předáno osobně, a to na

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

2. K převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy nebojím pověřená osoba, a to V terminu dle (:1. IV. odst. 2 části smlouvy.

3. Dílo dle (:1. II odst. 1 této smlouvy je splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se

zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

 

 

 

čl. VI

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a (:ini:

Cena bez DPH 792 000,- Kč

DPH 166 320,- Kč

Cena celkem vč. DPH 958 320,- Kč    
2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy. Součástí

sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně vynaložené

při plnění závazků ze smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogové situace voblasti 1:33;: ;. ;

dopravy na území SMO“
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čl. VII

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném

znění.

4. Na vyúčtované plnění vystaví zhotovitel fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými

5.

právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo neinvestiční akce ORG 00000000000062 identifikátor

veřejné zakázky IVZ=P18V00000090

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy,

c) označení textem „Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace V oblasti dopravy na

území statutárního města Ostravy“,

d) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

e) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení utvaru objednatele, který akci likviduje (odbor ochrany

životního prostředí Magistrátu města Ostravy),

1) číslo a datum vystavení faktury,

g) doba splatnosti faktury,

h) soupis provedených prací,

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

j) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem,

k) jméno a příjmení včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Doba splatnosti 10 kalendářních dnů platí pro smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků z

prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj ).

Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní

jednotky, ve znění pozděj ších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj ších předpisů, V aktuálním znění.

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

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyučtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez placení k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením

nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba běží opět od dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogové situace voblasti 1:33;: ;. ;
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Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí V tomto odstavci

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn provest kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

Smluvní 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 § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 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 § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací

dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

po vzájemném odsouhlasení a předání kompletně zpracované studie dle čl. II. odst. 1 této smlouvy,

vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši 792 000 Kč bez DPH , 166 320,— DPH a 958 320,— Kč

vč. DPH.

čl. VIII

Povinnosti zhotovitele

1.

N
P

Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést

z každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi z jednání předá objednateli, v případě, že

se objednatel jednání nezúčastní.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V

případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto

vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů objednatele.

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedeni opatření vdobě smogove situace voblasti 1:33;: ;. ;
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6. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je—li to naléhavě nezbytně nutné, a to V zájmu

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o

těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to

výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

7. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat závazně právní předpisy, technické

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů

a orgamzacr.

čl. IX

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e—

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3

pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se

bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plne’

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stej ně delce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami či bez výhrad.

P
P
N
.
‘

N

čl. X

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

Smlouva o dílo „Studie efektivity zavedení opatření vdobě smogove situace voblasti 1:33;: ;. ;
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cl. XI

VlastnlctVI

1. Vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou jako výsledky plnění této smlouvy, přechází

ze zhotovitele na objednatele V okamžiku jejich převzetí objednatelem.

čl. XII

Sankční ujednání

1. Vpřípadě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI. této smlouvy za

každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

každý zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výší vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu ujmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

7. Provede—li zhotovitel změnu týmu specialistů V rozporu s uvedeným ustanovením čl XIII., odst. 8 této

části smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,— Kč za každý jednotlivý

příklad. Zhotovitel je srozuměn svýší smluvní pokuty, která byla ujednana vtéto výši vzhledem

k zajišťovanému závazku.

čl. XIII

Závěrečná ujednání

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

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 09483/RM1418/130 ze dne 12.6.2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce označené pod poř. č. 90/2018.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použítí ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.
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Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, 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.

Tato smlouva obsahuje uplné 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.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit tým specialistů, prostřednictvím kterého,

ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a

jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V rámci zadávacího řízení, které předcházelo

uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový tým specialistů

musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro tým specialistů objednatelem V čl. VII. bodu 2)

odrážky b) výzvy vč. zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel vydá písemný souhlas se

změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje—li nový tým specialistů

potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou týmu specialistů bez objektivních

důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

výjimkou případu uvedeného V čl. VI odst. 4 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně

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

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

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

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

předmětu smlouvy.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

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

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 5760Z.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.
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17. Za objednatele je oprávněn jednat zaměstnanec statutárního města Ostra

životního rostředí Ma istrátu města Ostra '

zařazen' do odboru ochrany

     

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

19. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

 
 

 
 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 25.6.2018 Datum: 14.6.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Kateřina Šebestová Ing. Vladimir Lollek

náměstkyně primátora jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o.

na základě plné moci

 

Ing. Petr Košan

jednatel společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.

 

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
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