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Číslo smlouvy objednatele: 1125/2017/OSR/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P17V00000008

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené primátorem

Ing. Tomášem Macurou, MBA

ENVIROS, s.r.o.

Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zastoupená jednatelem

Ing. Jaroslavem Víchem

zapsaná V OR: Městský

oddíl C, vložka 31001

soud V Praze,

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo účtu:

IČQ: 61503240

DIC: CZ61503240

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

dále jen zhotovitel
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vodni ustanoveni

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

Účelem této smlouvy je zajištění zpracování kompletní zprávy o plnění Akčního plánu udržitelné

energetiky včetně provedení související monitorovací bilance emisí v předepsaném rozsahu,

zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu a všech souvisejících podpůrných

materiálů potřebných k jeho přijetím orgány města a kanceláří Paktu starostů a primátorů, jež jsou

jedním ze základních závazků členů iniciativy Paktu, které statutární město Ostrava přijalo svým

vstupem do Paktu.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou V souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

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 zástupci objednatele k nahlédnutí.
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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 obj ednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

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

pro účely dle obsahu této smlouvy, v rozsahu územně neomezeném a 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.

8. Smluvní stravy souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném

rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostravacz), a to

po dobu časově neomezenou.

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

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl.II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas zpracovat pro objednatele kompletní zprávu o

plnění Akčního plánu udržitelné energetiky (dále „SEAP“) včetně provedení související

monitorovací bilance emisí (dále “MEI“) v předepsaném rozsahu, zpracovat Akční plán udržitelné

energetiky a klimatu (dále „SECAP“) a všech souvisejících podpůrných materiálů potřebných

k jeho projednání Radou a Zastupitelstvem města Ostravy, včetně zajištění vypořádání případných

připomínek ze strany kanceláře Paktu starostů a primátorů (dále „Pakt), až do úplné akceptace

Paktem.

Minimální rozsah předmětu smlouvy:

3) Vyhodnocení a zpracování kompletní zprávy o plnění SEAP:

' celková aktualizace údajů vztahujících se k agendě zapoj ení města do iniciativy Paktu,

' specifikace změn V celkové strukturované strategii města dle předepsaných šablon Paktu v

oblasti energetiky mimo jiné v návaznosti na Strategický plán města Ostravy, Plán udržitelné

mobility města Ostravy, Krátkodobý program ke zlepšování kvality ovzduší a případně dalších

souvisejících strategických dokumentů města nebo Moravskoslezského kraje,

~ monitoring aktivit SEAP za minulé období a aktualizace plánu dle aktuálních metodických

pokynů kanceláře Paktu,

' vyhodnocení provedených opatření SEAP, kvantifikace dosažených přínosů, finančních

ukazatelů a dalších relavantních parametrů,

' aktualizace srovnávacích projektů SEAP (Benchmarks of Excelence tzv. BoE),

~ vyplnění všech předepsaných šablon kompletní monitorovací zprávy SEAP a zavedení

kompletní zprávy do profilu města Ostravy prostřednictvím webového rozhraní Paktu „My

Covenant“, kam bude zhotoviteli po dobu plnění smlouvy umožněn přístup a budou mu

poskytnuty přihlašovací údaje.

b) Zpracování SECAP:

' celková aktualizace údajů vtahujících se k agendě energetiky a adaptace na klimatické změny

a zapoj ení města do nové iniciativy Paktu,

' zpracování celkové strukturované strategie města dle předepsaných šablon Paktu v oblastech

energetiky a adaptace na klimatické změny mimo jiné V návaznosti a V souladu s cíli

Strategického plánu města Ostravy, Plánu udržitelné mobility města Ostravy, Krátkodobého

programu ke zlepšování kvality ovzduší, Adaptační strategie města, případně dalších platných

nebo připravovaných souvisejících strategických dokumentů města, Moravskoslezského kraje

nebo Ceské republiky,

% . = III
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' popis současného stavu a přístupů města k problematice adaptace na klimatickou změnu,

posouzení aktuálního stavu adaptační schopnosti města ve vymezených zranitelných sektorech a

popis klíčových aktivit realizovaných V minulém období V rozsahu a kvalitě dané metodickým

pokynem kanceláře Paktu, uveřejněném mimo jiné na odkazech:

http://www.covenantofmavors.eu/support/librarv_en_html 

http://www.covenantofmavors.eu/Covenant-technical-materials.html 

~ návrh a projednání nového celkového cíle snížení emisí C02 do roku 2030 ve městě V souladu

s aktuálními deklarovanými závazky snižování emisí C02 V Ceské republice a závazky

vyplývající z účasti města V Paktu,

o shromáždění, návrh vhodných opatření a sestavení příslušných akčních plánů V oblastech

energetiky a adaptace na klimatickou změnu k dosažení stanoveného cíle snížení emisí C02 a

zmírňování dopadů zapřičiněných klimatickou změnou,

~ návrh přiměřené koordinační struktury města pro zajištění přípravy a realizace SECAP a

příprava podkladů pro jednání městem ustavené pracovní skupiny, která bude diskutovat a

posuzovat navrhnutá opatření a průběžně předkládaný koncept SECAP a po jeho přijetí orgány

města vyhodnocovat jeho naplňování,

' aktualizace nových srovnávacích projektů SECAP (Benchmarks of Excelence tzv. BoE),

- vyplnění všech předepsaných šablon SECAP a jejich zavedení do profilu města Ostravy

prostřenictvím webového rozhraní Paktu „My Covenant“, kam bude zhotoviteli po dobu plnění

smlouvy umožněn přístup a budou mu poskytnuty přihlašovací údaje

c) Příprava MEI:

' zajištění sběru veškerých potřebných dat a informací, které vyplývají z vykazovaných

monitorovacích parametrů a sektorů V rámci SEAP/SECAP za minulá období tak, aby byla

zajištěna kontinuita a porovnatelnost dat s výchozí inventurou emisí tzv. BEI,

- vyplnění všech předepsaných šablon MEI a jejich zavedeni do profilu města Ostravy

prostřednictvím webového rozhraní Paktu „My Covenant“, kam bude zhotoviteli po dobu plnění

smlouvy umožněn přístup a budou mu poskytnuty přihlašovací údaje.

Zhotovitel se bude aktivně podílet na organizaci kontrolních dnů a jednání řídícího výboru

případně pracovní skupiny, které se budou uskutečňovat alespoň jednou měsíčně.

Zhotovitel se bude aktivně podílet na organizaci tří přímo souvisejících workshopů pořádaných

objednatelem vrámci náplně souhrnného projektu „Akční plán udržitelné energetiky“ tím, že

zástupci zhotovitele nebo jím pověřené osoby budou povinni prezentovat s objednatelem

dohodnuté a odsouhlasené konkrétní zjištěné a/nebo průběžné informace a výstupy předmětu

smlouvy dle čl. 11. odst. 1. a), b), c) smlouvy.

. Zhotovitel je povinen průběžne komunikovat a projednávat zpracovávané části dokumentů s

kanceláří Paktu, řídicím výborem a pracovní skupinou tak, aby mohly být finálně zavedeny do

profilu města Ostravy na webu Paktu a následně mohly být bez připomínek Paktem přijaty a

schváleny.

. Před finálním zpracováním a zavedením finální verze veškerých dokumentů dle odst. 1 a), b) a 0)

tohoto článku smlouvy do profilu města Ostravy na webovém rozhraní Paktu je zhotovitel povinen

projednat a umožnit připomínkování kanceláří Paktu a zástupcům objednatele resp. členům řídicího

výboru a pracovní skupiny.

. Podkladem pro realizaci předmětu veřejné zakázky je Akční plán udržitelné energetiky (SEAP),

zpracovaný společností ENVIROS, s.r.o. V listopadu 2013, Monitorovací zpráva SEAP zpracovaná

společností Raddit Consulting sro. V srpnu 2016 a Směrnice Paktu V oblasti klimatu a energetiky o

podávání zpráv (verze 1.0 z července 2016).

. Předmět smlouvy bude zpracován V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, se zadávací

dokumentací kveřejné zakázce poř. č. 8/2017 a nabídkou podanou zhotovitelem ktéto veřejné

zakázce, ustanoveními této smlouvy a požadavky stanovenými V závazných metodikách a

směrnicích Paktu dohledatelných na webovém portále kanceláře Paktu, viz odkaz níže:

Smlouva o dílo — „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance . _, :; v *.
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http://Www.covenantofmavors.eu/support/librarv_en_html .

7. Datové podklady pro vypracování bude zhotovitel zajišťovat V součinnosti se zástupcem

objednatele.

8. Veškeré dokumenty, které vzniknou V rámci realizace předmětu této smlouvy V požadovaném

rozsahu dle odst. 1 a), b) a c) tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány v jazyce českém a

V jazyce anglickém:

— V tištěné podobě ve 4 vyhotoveních (každé bude opatřeno razítkem a podpisem oprávněného

zpracovatele),

- V elektronické podobě na 2 ks CD—ROM, popř. DVD a pro každou zpracovávanou část platí,

že bude dodána V podobě, kdy textové části budou ve formátu MS WORD verze 2010 a vyšší ;

tabulkové části ve formátu MS EXCEL verze 2010 a vyšší; všechny části pro archivaci ve

formátu *. PDF.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se V plném 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.

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

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato veřejná zakázka bude financována V rámci souhrnného projektu

„Akční plán udržitelné energetiky“, (dále jen „proj ekt“) spolufinancovaného z dotačních

prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky, dle podmínek Národního

programu Životní prostředí, pod akceptačním číslem 00211662.

 

čl. |||.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy. Smluvní strany si dále sjednávají tyto termíny plnění:

a. Kompletně zpracované dokumenty včetně vyhodnocení dle čl. II. odst. 1. a), b), c) smlouvy

budou předány objednateli nejpozději do 3 1 . 10. 2017.

b. Kompletně zpracované dokumenty včetně vyhodnocení dle čl. II. odst. 1. a), b), c) smlouvy

budou předány kanceláři Paktu nejpozději do 22. 12. 2017.

čl. IV.

Cena díla

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

Cena bez DPH 875.000,— Kč

DPH 183.750,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1.058.750,- Kč

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná cena bez DPH zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné

k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět smlouvy. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou

veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení díla.

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 — „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance . _, :; ' ", % 1- %
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čl. V.

Platební podmínky

1.

2.

3.

10.

11.

Zálohy nejsou sjednány.

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

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.

Na vyúčtované plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

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

údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) označení textem: projekt „Akční plán udržitelné energetiky“, akceptační číslo projektu

00211662.

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

uzavřené smlouvy, ORG 96000000),

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

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

strategického rozvoje 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 (příkazcem),

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

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jej ího doručení

objednateli. Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.).

Faktura bude zpracována V souladu svyhláškou 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 pozdějších 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 pozdějších 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 vyúčtuje práce, které

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

kprovedení 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.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o 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 subdodavateli.

Objednatel je oprávněn provést 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
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zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

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

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

po vzájemném odsouhlasení a předání kompletně zpracované verze veškerých dokumentů dle

čl. II. odst. 1 a), b) a 0) včetně vyhodnocení objednateli, vystaví zhotovitel fakturu na částku

ve výši 875000,- Kč bez DPH, 183.750,- DPH a 1058.750,- Kč vč. DPH.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen písemně a bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají

plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

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

nejméně 3 pracovni dny předem, kprojednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při

realizaci předmětu této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

vrozsahu, 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, a které se vztahují ke sjednanému předmětu díla

a to především před finálním zpracováním, kdy budou veškeré dokumenty projednány a dány

k připomínkování zástupci objednatele, finální verze budou projednány a schváleny V orgánech

města k čemuž objednatel zajistí nezbytnou účast svých pověřených pracovníků. Objednatel toto

může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za správnou realizaci předmětu smlouvy a výsledné dokumenty

projedná se sekretariátem Paktu. Zhotovitel dodá objednateli ujištění Paktu o předání odevzdaných

dokumentů.

6. V případě, že některé z částí plnění předmětu smlouvy budou shledány kanceláří Paktu nebo

objednatelem jako nevyhovující podklady pro splnění závazku města v rámci členství v Paktu

starostů a primátorů, z důvodu nesplnění formálních či obsahových náležitostí či jiného vadného

plnění, provede zhotovitel, na výzvu objednatele, její přepracování či doplnění dle připomínek

zmíněných subjektů V dohodnutém termínu a počtu vyhotovení.

7. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu

objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při případných prezentacích výsledků

předmětu smlouvy veřejnosti, odborné veřejnosti a orgánům města.

9. Zhotovitel se zavazuje, že členem pracovního týmu určeného ke splnění předmětu této smlouvy

bude:

- minimálně 1 člen 5 aktivní znalostí jazyka anglického slovem i písmem,

- minimálně 1 člen soprávněním prokazujícím odbornou způsobilost registrovanou

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro osobu energetického specialisty.
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Tuto skutečnost kdykoliv na požádání zástupce objednatele doloží příslušnými životopisy a

oprávněními.

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

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně na odboru

strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava V terminu

dle čl. III. odst. 1 písm. a. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí díla se

sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu

3. Předání díla na Pakt bude provedeno v rozsahu dle čl. II., termínu dle odstavce 1 pism. b. čl. III a

za podmínek stanovených v požadavcích stanovenými v závazných metodikách a směrnicích Paktu

dohledatelných na webovém portále kanceláře Paktu dle odst. 6 čl. II.

čl.VIII.

Vlastnictví

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

přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku jejich převzetí objednatelem.

čl. IX.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

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

3. Záruční doba počíná plynout ode dne převzetí díla dle čl. VII smlouvy.

4 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 bezplatným odstraněním vady nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 10 pracovních 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 plné výši uhradit.

7. 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.

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

rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto

článku smlouvy.

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

čl. XI.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH za každý i započatý

den prodlení

2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v době 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 drobných vad zjištěných při předání a převzetí

díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení a zjištěný případ.

4. V případě, že výstupy, které vzniknou jako výsledek plnění předmětu smlouvy, nebudou

schváleny kanceláří Paktu z důvodu nesplnění formálních náležitostí či jiného vadného plnění na

straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny včetně

DPH stanovené za předmět smlouvy dle odst. 1., čl. IV. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. VI., odst. 6, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

povinností.

8. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

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

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně 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 újmy vzniklé zporušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje.

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

čl. XII.

Další povinnosti příkazníka související se spolufinancováním projektu v rámci

Národního programu Životního prostředí (NPŽP)

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil a bude vrámci svých možností a vymezeného předmětu

plnění v dostatečné míře nápomocen objednateli při naplňování podmínek Národního programu

Životní prostředí viz odkaz https://WWW.sfzp.cz/sekce/8O7/obecne-dokumentv/ zejména pak:

náplní a podmínkami příslušné výzvy č. 11/2015 mimo jiné uvedených na odkazu

https://WWW.sfzpcz/ke-stazeni/827/16722/detail/text-vvzvv-c-l l---mistni-agenda-pakt-starostu-a-

primatoru/

a pravidlech publicity NPŽP dohledatelných mimo jiné na odkazu

https://WWW.sfzp.cz/sekce/Só0/povinna-publicita/.

 

 

 

. Zhotovitel se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci oddělení strategického rozvoje

Magistrátu města Ostravy ve vazbě na dodržení podmínek Národního programu Životního

prostředí a poskytne maximální součinnost při plnění těchto podmínek objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje k archivaci 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.
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čl. XIII.

Závěrečná ujednání

1.

!
“
.
“

>
1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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

znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06036/RM1418/88 ze dne 28.3.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky

malého rozsahu označené „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí

(MEI), poř. č. 8/2017.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

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

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.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 4 této

smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 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.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí s 30—ti denní

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit

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

zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí

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

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

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

bez souhlasu objednatele dále postupovat.

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

jinak znemožní.

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

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

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

předmětného díla.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

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

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

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy: Ing. Daniel Minařík, Ph.D,

e-mail: dminarik©ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru strategického

rozvoje Magistrátu města Ostravy.

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 10.4.2017 Datum: 18.4.2017

Místo: Ostrava Místo: Praha

Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Jaroslav Vích

primátor jednatel ENVIROS, s.r.o.

Tento prajekt je spolufinancován

—"— \ Státním fondem životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí ' " na základě rozhodnuti mmistra Životního prostřCdI.

\ www.mzp.cz www.sfzp.cz
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