SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
na akci:
„Zajištění světelné vánoční výzdoby v Klášterci nad Ohří 2018 - 2019“
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

číslo smlouvy objednatele: SPZS/333/2018/OMH
číslo smlouvy dodavatele:
I.
Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
IČO / DIČ
jehož jménem jedná:
(dále jen "objednatel")

město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
00261939 / CZ00261939
Ing. Štefan Drozd, starosta města

a
Dodavatel:
MK-mont illuminations s.r.o.
se sídlem:
Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO / DIČ:
25424769 / CZ25424769
jehož jménem jedná:
Miroslav Kalina, jednatel
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, spis.
značka: C 17687
(dále jen "dodavatel")

II.
Základní ustanovení
1. Účelem uzavření této smlouvy je realizace veřejné zakázky „Zajištění světelné vánoční výzdoby
v Klášterci nad Ohří 2018 - 2019“, tj. zajištění světelné vánoční výzdoby na katastrálním území
města Klášterec nad Ohří a Miřetic u Klášterce nad Ohří včetně přilehlých obcí Ciboušov, Hradiště,
Klášterecká Jeseň, Lestkov, Rašovice a Útočiště.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
3. Dodavatel prohlašuje, že má a zavazuje se mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu činnosti s pojistným plněním 300.000
Kč.
4. Dodavatel prohlašuje, že je a zavazuje se po celou dobu účinnosti této smlouvy být odborně
způsobilý k zajištění realizace svého závazku dle této smlouvy blíže specifikovaného v článku III.
této smlouvy.
5. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Klášterec nad Ohří č. 2537/92/2018 ze
dne 12.09.2018.
III.
Předmět, rozsah a místo plnění
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit instalaci, provoz a odinstalování
venkovní světelné vánoční výzdoby (dále jen „výzdoby“) na lampách veřejného osvětlení
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na katastrálním území města Klášterce nad Ohří a Miřetic u Klášterce nad Ohří a přilehlých obcí
uvedených v odst. 1. článku IV. smlouvy a závazek objednatele zaplatit dodavateli v této smlouvě
sjednanou cenu.
2. Dodavatel se zavazuje zajistit instalaci, provoz a odinstalování výzdoby na lampách veřejného
osvětlení na katastrálním území města Klášterce nad Ohří a Miřetic u Klášterce nad Ohří a
přilehlých obcí uvedených v odst. 1. článku IV. smlouvy, a to zejména v následujícím rozsahu:
a) předložení návrhu provedení výzdoby objednateli ke schválení, a to nejpozději do 30.10.2018,
b) nainstalování a odinstalování výzdoby dle požadavku objednatele a v termínech určených
objednatelem,
c) běžné údržby pro udržení svítivosti v plném počtu svítících symbolů, převěsů a řetězů, a
udržování výzdoby v bezpečném provozuschopném stavu na základě pravidelných kontrol
výzdoby,
d) zajištění, aby veškerá světelná výzdoba byla v provedení LED,
e) montáže, demontáže a revize výzdoby v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými
normami,
f) instalace výzdoby pouze na místech určených objednatelem,
g) revize a opravy vad výzdoby (odstraňování závad zjištěných z prováděných kontrol) a nad
rámec běžné údržby, tj. údržby související s řádným provozem a zajištěním bezpečnosti
(zejména z důvodu vandalismu, amortizace, živelných pohrom apod.) na náklady dodavatele
s výjimkou uvedenou v čl. VIII odst. 6. této smlouvy,
h) provedení kontrol připevňovacích prvků na stožárech veřejného osvětlení včetně závěsných
lanek převěsů před provedením instalace výzdoby,
i) zajištění souhlasných rozhodnutí silničního správního úřadu ke vzniku pracovního místa a
dopravního omezení na komunikacích při provádění manipulace s výzdobou,
j) zajištění, aby veškeré práce v terénu dodavatel organizoval, prováděl a technicky zabezpečoval
tak, aby byl minimalizován rozsah omezení chodců nebo silniční dopravy,
k) zajištění, aby se na dodávku a instalaci výzdoby použil výhradně materiál a konstrukce
vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě,
l) zajištění podmínek pro možnost uplatnění pojistného plnění při škodných událostech na
výzdobě,
m) zajištění ekologické likvidace odpadu vzniklého činností dodavatele při zajišťování činností dle
této smlouvy, po likvidaci odpadu předá dodavatel objednateli veškeré doklady o likvidaci, ze
kterých bude zřejmé, o jaký odpad se jedná včetně jeho množství,
n) poskytnutí součinnosti s provozovatelem veřejného osvětlení tak, aby tento byl informován o
všech činnostech dodavatele na zařízeních veřejného osvětlení.
(dále jen „zajištění výzdoby“).
3. Předmětem této smlouvy není úhrada spotřeby elektrické energie v souvislosti s provozem
výzdoby (náklady hradí objednatel přímo dodavateli el. energie). Dále není předmětem této
smlouvy pronájem úchytů.
4. Podrobná technická specifikace výzdoby je uvedena v příloze č. 1 smlouvy „Specifikace
světelné vánoční výzdoby“.
IV.
Místo a doba plnění
1. Místem plnění zajištění výzdoby dle této smlouvy je celé katastrální území města Klášterec
nad Ohří a Miřetic u Klášterce nad Ohří včetně přilehlých obcí Ciboušov, Hradiště, Klášterecká
Jeseň, Rašovice, Útočiště a Lestkov.
2. Dodavatel se zavazuje zajistit výzdobu v množství a rozměrech uvedených v příloze č. 1 smlouvy
„Specifikace světelné vánoční výzdoby“ v termínu od 25. listopadu 2018 do 15. ledna 2019
a zajistit její instalaci vždy nejpozději v pátek před 1. adventní nedělí roku 2018.
3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 01. 2019.
4. V průběhu trvání této smlouvy mohou smluvní strany sjednanou dobu prodloužit, a to na základě
vzájemné písemné dohody.
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V.
Cena
1. Cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná pro předmět smlouvy – zajištění
výzdoby - vymezený v článku III., bez možnosti nárůstu z důvodu inflace či jakýchkoliv jiných
důvodů, a činí:
Cena bez DPH:
Sazba DPH:
Cena včetně DPH:

484 900 Kč
21 %
586 729 Kč

2. Podrobná nabídková cena je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
VI.
Platební a fakturační podmínky
1. Cena plnění bude hrazena objednatelem na základě vystavených faktur ve dvou stejných
splátkách, a to následujícím způsobem:
- Jedna faktura bude vystavena po instalaci výzdoby s tím, že splatnost bude stanovena na 32.
den po jejím vystavení, nejdříve však na den 31. 12.
- Druhá faktura bude vystavena po demontáži výzdoby s tím, že splatnost bude stanovena na
32. den po jejím vystavení, nejdříve však na den 31.1.
Cena plnění bude uvedena bez DPH, přičemž k fakturované částce bez DPH bude
účtováno DPH dle právních předpisů platných v době fakturace.
2. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a jestliže je její vyhotovitel plátcem DPH pak také daňového dokladu
podle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel, jakožto příjemce faktury, je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
bez zaplacení fakturu, která má věcnou či formální závadu. V průvodním dopise musí uvést důvod
vrácení. Vyhotovitel je povinen podle povahy závady vadnou fakturu opravit nebo vytvořit novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení
opravené nebo nové faktury jejímu příjemci.
3. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek dle příslušných
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“).
4. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové
povinnosti.
5. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné
v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře)
uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.
6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit
objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude
provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně.
7. Faktury musí být zaplaceny do 32 dnů od jejich vystavení, není-li na faktuře uvedená lhůta
splatnosti delší.
8. Faktury smluvních pokut musí být příjemci doručeny do 60 dnů od vzniku smluvního, pokutou
postiženého případu nebo ode dne, kdy se pokutující strana o existenci takového případu
dozvěděla.
9. Platby budou prováděny v Kč a to bezhotovostním převodem ve prospěch účtu dodavatele na
bankovní spojení uvedené na faktuře nebo v hotovosti do pokladny dodavatele
10. Obě smluvní strany jsou povinny při placení faktur použít jako variabilní symbol číslo
faktury.
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VII.
Způsob provádění zajištění výzdoby
1. Objednatel se s dodavatelem dohodli, že pro tento případ platí obdobně §§ 2593, 2594
občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kontrolovat provádění zajištění
výzdoby průběžně a v průběhu kontroly zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané dokumentace, dle smluvených podmínek, technických norem a platných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy.
3. Objednatel je oprávněn korigovat množství a umístění světelné výzdoby.

VIII.
Ostatní podmínky, odpovědnost za vady
1. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů BOZP a PO a zachovávání pořádku na pracovišti. Případné poškození způsobené
nekvalifikovaným zásahem bude v plné výši hradit dodavatel. Právo objednatele na náhradu
škodu tím není dotčeno.
2. Dodavatel se zavazuje likvidovat případně vzniklé odpady a škody na životním prostředí na svůj
náklad a dodržovat při této likvidaci platné právní předpisy. Za případné porušení těchto předpisů
ze strany dodavatele nenese objednatel žádnou odpovědnost.
3. Dodavatel odpovídá za provedené práce v rámci této smlouvy.
4. V případě vady světelné výzdoby je dodavatel povinen tuto vadu odstranit na své náklady
nejpozději do 12 hodin od prokazatelného nahlášení vady objednatelem. Ve dnech 24.12., 25.12,
26.12, 31.12. a 01.01. do 6 hodin od prokazatelného nahlášení vady. Není-li z technických
důvodů možné opravu v této lhůtě provést, je o tom dodavatel povinen objednatele písemně
informovat a zároveň uvést lhůtu, ve které bude zajištěna náhradní světelná výzdoba či
provedena oprava.
5. Za prokazatelné nahlášení vady nebo poškození se považuje oznámení e-mailem na adresu: XXX
nebo XXX nebo XXX, nebo oznámení na tel. čísle: XXX nebo XXX nebo XXX.
6. Dodavatel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci zajištění
výzdoby prokazatelně z viny dodavatele. O škodách je dodavatel povinen informovat objednatele
a bez zbytečného odkladu škodu odstranit, příp. učinit opatření k odstranění vzniklé škody.
7. Dodavatel umožní objednateli provádění kontrol nad plněním činností stanovených touto
smlouvou včetně kontrol uskladnění výzdoby.
8. Pro případ, že po uzavření této smlouvy vyjde najevo, že prohlášení dodavatel učiněná v článku
II. odst. 2, 3, a 4 této smlouvy jsou nepravdivá, smluvní strany sjednaly možnost objednatele od
této smlouvy odstoupit s účinností k okamžiku doručení oznámení o odstoupení od smlouvy
dodavateli. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.

IX.
Smluvní pokuty
1. Pro případ porušení smluvních povinností ze strany dodavatele se sjednává smluvní
pokuta v těchto případech:
a) jestliže dodavatel nezajistí výzdobu pro objednatele, dle této smlouvy včas a řádně
ve stanoveném termínu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč a následně 5.000 Kč za každý den prodlení.
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b)

v případě, že dodavatel neodstraní vadu světelné vánoční výzdoby do lhůty stanovené
v článku VIII odst. 4 této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč a 500 Kč
za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním vady.
Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
2. Pro případ opakovaných a déletrvajících porušení smluvních povinností ze strany
dodavatele se v případě již třetího porušení smluvních povinností ze strany dodavatele během
jednoho období, tj. v termínu od 25. listopadu daného roku do 15. ledna následujícího roku, nebo
v případě, že termín pro odstranění byl překročen o 7 a více dní, sjednává smluvní pokuta ve výši
1.000 Kč za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými
vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran
oprávněných jednat ve věcech smluvních.
2. Tuto smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta
činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
straně. Je-li důvodem pro ukončení smlouvy hrubé nesplnění povinností vyplývajících dodavateli z
této smlouvy (zejména dle článku IX., bod 2 smlouvy), je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit s účinností k okamžiku doručení oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.
Dodavatel v takovém případě uhradí objednateli náklady vzniklé ukončením smlouvy takovým
způsobem uvedeným v tomto odstavci smlouvy. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. V otázkách touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
5. Dodavatel odpovídá za provedení činností dle této smlouvy v souladu s platnými právními
předpisy. Dodavatel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v
tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní
jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.
6. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i dodavatel po
jednom paré.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klášterci nad Ohří dne

V Klášterci nad Ohří dne

…………………………………………………

…………………………………………………

Ing. Štefan Drozd, starosta
město Klášterec nad Ohří
za objednatele

Miroslav Kalina, jednatel
MK-mont illuminations s.r.o.
za dodavatele

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace světelné vánoční výzdoby
Příloha č. 2 smlouvy - Položkový rozpočet
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Příloha č. 1
smlouvy
Specifikace světelné vánoční výzdoby
na akci
„Zajištění světelné vánoční výzdoby v Klášterci nad Ohř 2018 - 2019“
pořadí
1

lokalita
Chomutovská

počet
ozdob
13
5
7
8
6
2
3
2
1
2
1
1
2
3
1
8
1

číslo lampy/rozvaděč
43/18, 41/18, 39/18, 37/18, 35/18, 33/18, 31/18, 29/18, 28/18, 14/06, 12/06,
10/06, 8/06
61/18, 63/18, 54/18, 48/18, 45/18
16/06, 18/06, 20/06, 22/06, 24/06, 26/06, 28/06
6/06, 5/06, 4/06, 3/06, 32/06 (2 x), 31/06 (2 x)
92/05, 94/05, 97/05, 99/05, 106/05, 110/05
208/05 (Ø 9cm), 205/05 (Ø 9cm)- nízké VO
80/05, 82/05, 84/05
70/01 74/01
43/01- betonová sadovka
29/01 (v zahradě), 36/01- betonové sadovky
49/01(v zahradě)- betonová sadovka
10/01 (v zahradě)- kovová úzká (Ø 6,2cm)
1/01-beton sadovka, 23/01 kov. úzká (Ø 6,2cm)
22/05, 29/05, 35/05
81/05-OK

velká střed malá
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chomutovská od kruháku k náměstíOsvobozená
Nádražní
Pražská
Václava Řezáče
Boženy Němcové
Husova
Švermova
Nad Tunýlkem
Petra Bezruče
Rokycanova
Žižkova
Rašovická
Přívozní
Ciboušovská
Souběžná

17

Petlérská

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

17. listopadu
Jana Ámose Komenského
Dukelská
Pionýrů
Lesní
Větrná
Královéhradecká
Pod Stadionem
Polní
Příčná
Lípová
Družstevní
Dlouhá
Topolová
Žitná
Okružní
Olšová
U Potoka
Školní
Na Vyhlídce
Mírová
Kpt. Jaroše
Vítězná
Budovatelská+Panorama
Sadová
Pod Skalkou
Pod Pivovarem
Svatopluka Čecha
Havlíčkova
Třebízského

47

nám. Dr. Eduarda Beneše- cípanty

24

47

nám. Dr. Eduarda Beneše-převěsy

4

48

Zahradní

13

49

Nerudova

1

85/21(č.p.196), 90/21(č.p.190)-vše- bez krytek
27/23 (2 x), 28/23 (2 x), 29/23 (2 x), 30/23 (2 x), 31/23 (2 x), 25/23 (2 x),
24/23 (2 x), 17/23 (2 x), 16/23 (2x), 18/23 (2 x), 19/23 (2 x), 20/23 (2 x)
99/23, 101/23, 103/23, 37/24, 38/24, 41/24, 42/24, 54/24, 55/24, 58/24,
59/24, 63/24, 65/24
12/23

50

Palackého

1

5/23 není číslo (č.p.42)

1

51

Vodní

1

1

52

Kyselka-cípant

53
54
55
56
57
58
59

Karlovarská
Rašovice
Hradiště
Ciboušov
Klášterecká Jeseň
Lestkov
Útočiště
Celkem:

34/24 není číslo (č.p.18)
40/24 (2 x), 41/28 (2 x), 42/28 (2 x), 43/28 (2 x), 44/28 (2 x), 44a/28 (2 x),
44b/28 (2 x)
10/21-OK, 25/21-OK, 31/21-OK
61/02
4/26, 3/26
12/07
1/22, 2/22 +dům č.p.7
2/25
32/19 (2 x)

10
6
2
1
1
2
2
2
2
4
1
2
1
4
1
2
3
6
6
6
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2

14
3
1
2
1
3
1
2
223

35/06, 37/06, 39/06, 41/06, 43/06, 45/06, 47/06, 49/06
48/06 - beton sadovka (u č.p. 185)
101/16, 105/16, 107/16, 110/16, 113/16, 116/16, 119/16, 123/16, 126/12,
130/16
sloup křižovatka 89/17, 8/15, 6/15, 80/15, 71/13, 57/13 (je na něm 55)
74/17, 116/17 ???
20/15
27/13
46/13 (u vchodu č.543), 53/13(je na něm 51)
3/14, 15/14
43/16, 47/16- OK
1/16, 5/16
3/12, 5/12, 11/12, 13/11
14/11-OK
17/11, 25/11
19/11
70/12, 72/12, 76/12, 80/11
51/11
82/12, 86/12
55/11, 57/11, 59/11
30/11, 32/11, 34/11, 36/11, 38/11, 40/11
153/19, 155/19, 157/19, 159/19, 161/19, 163/19
46/19, 176/19, 178/19, 180/19, 182/19, 107/19
142/19, 146/19
155/19, 139/19
51/20, 85/20
38/21 (s koulí), 37/21- 2x kov. úzká (Ø 6,2cm)
vchod 484 a 482, 91a/10, 92a/10- před Panor.
70/19, 76/19
2/18, 9/18 (v zahradě)- 2x úzké (Ø 6,2cm)
26/18 - úzká (Ø 6,2cm)
137/21-(u domu č.p.111)

5
7
8
6
2
3
2
1
2
1
1
2
3
1
8
1
10
6
2
1
1
2
2
2
2
4
1
2
1
4
1
2
3
6
6
6
2
1
1

1
1
2

2
2

2
2
1
1
2

47/21- OK, 55/21- vše- není zastrčena krytka

Celkem:

2
24

13
1

14
3
1
2
1
2
1
2
129

1

47

43

Příloha č. 2 smlouvy
Položkový rozpočet
na akci
„Zajištění světelné vánoční výzdoby v Klášterci nad Ohří 2018 - 2019“
1. Pronájem dekorů na sloupy VO
Typ
jedn. cena (Kč)
LED dekor velký, 2 - 3 m
2 200
LED dekor střední, 1 - 2 m
1 300
LED dekor malý, do 1 m
1 000
Převěsy
3 000
Cena celkem za pronájem dekorů bez DPH

MJ
ks
ks
ks
ks
ks

počet
129
47
43
4
223

cena celkem (Kč)
283 800
61 100
43 000
12 000
399 900

2. Montáž a demontáž 223 dekorů (vč. montážní plošiny)
Práce
cena celkem (Kč)
Montáž a demontáž
85 000
Celková cena bez DPH: (1. + 2.)

484 900 Kč (399 900 Kč + 85 000 Kč)

2 smlouvy

