SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
na akci:

,,Úklid a údržba komunikací v majetku města Klášterce nad Ohří"
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"

Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Klášterec nad Ohří
Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Kateřina Mazánková, starostka města
00261939
CZ00261939
XXX
XXX

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:

XXX, vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a
životního prostředí Městského úřadu v Klášterci nad Ohří,
tel. XXX, e-mail: XXX

na straně jedné jako „objednatel"

a

Dodavatel:
Název:
Sídlo:
Kontaktní místo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové
Ciboušov 184, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Pavel Borůvka, obchodní ředitel, na základě plné moci
42194920
CZ42194920
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 389
Bankovní spojení:
XXX
Číslo účtu:
XXX
Dodavatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:
XXX, oblastní manažer, na základě plné moci na straně
druhé jako „dodavatel"

I.
Preambule

1.1.

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s
názvem „Úklid a údržba komunikací v majetku města Klášterce nad Ohří" {dále jen jako
„veřejná zakázka") zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ") mezi objednatelem,
jakožto zadavatelem zakázky, a dodavatelem, jakožto vybraným uchazečem.

1.2. Objednatel, jakožto územní samosprávný celek, je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů {dále jen jako „zákon o obcích") dle zákona č. 13/2006 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o pozemních
komunikacích") a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, povinen zajistit řádnou údržbu komunikací v jeho vlastnictví.
Touto smlouvou objednatel přenáší tuto svou zákonnou povinnost na dodavatele, jakožto na
osobu příslušně kvalifikovanou.
1.3.

Dodavatel se zavazuje, že zajistí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě pro
objednatele úklid a údržbu komunikací v rozsahu sjednaném v této smlouvě.
lI.
Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem této smlouvy je kompletní zajištění úklidu a údržby komunikací v majetku města
Klášterce nad Ohří ve správním území města Klášterce nad Ohří včetně přilehlých obcí
Ciboušov, Hradiště, Klášterecká Jeseň, Lestkov, Mikulovice, Miřetice u Klášterce nad Ohří,
Rašovice, Suchý Důl, šumná, Útočiště a Vernéřov {dále jen „Město Klášterec nad Ohří").

2.2.

Dodavatel se zavazuje, že provede služby blíže specifikované v této smlouvě řádně a odborně
svým jménem, v požadované kvalitě a rozsahu, na vlastní náklady a odpovědnost.

2.3.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě bude od dodavatele
odebírat služby specifikované v této smlouvě, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne
dodavateli dohodnutou součinnost.

2.4.

Dodavatel je rovněž povinen poskytovat služby, jež jsou předmětem této smlouvy, v souladu s
právními předpisy české republiky, podle schválených technologických postupů stanovených
platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ práce tak, aby dodržel
smluvenou jakost poskytovaných služeb.

2.5. Dodavatel se zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy postupovat v souladu se zákonem o
pozemních komunikacích a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami a souvisejícími předpisy.
Dodavatel se dále zavazuje dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako
„zákon o odpadech"). Veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
jsou vlastnictvím dodavatele.
Ill.
Předmět poskytovaných služeb

3.1.

Touto smlouvou se zavazuje dodavatel objednateli, že mu bude po celou dobu účinnosti této
smlouvy dodávat následující služby:
a.

Pravidelný úklid a údržbu komunikací:
Jarní úklid (blokové čištění města),
Pravidelný úklid (letní úklid města);
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b.

Zajištění zimní údržby:

c.

Pronájem uzamykatelných posypových nádob a doplňování posypového materiálu.

3.2.

Dodavatel je povinen provádět jarní úklid komunikací a chodníků formou blokového čištění na
území Města Klášterec nad Ohří. Předpokládaný rozsah komunikací čištěných v rámci jarního
úklidu je 50000 bm o průměrné šířce 5, 5 m a předpokládaný rozsah čištěných chodníků je
30.000 m o průměrné šířce 2 m. Předpokládaný rozsah je pouze informativním a nezávazným
údajem , který může být na základě této smlouvy upravován. Objednatel se zavazuje dodavatel i
zaplatit za poskytování služeb dle této smlouvy cenu vypočtenou dle rozsahu skutečně
poskytnutých služeb a jednotkových cen dále uvedených.

3.3.

Blokové čištění zahrnuje čištění komunikací v obou jízdních pruzích, chodníků, prostranství a
dále autobusových zastávek, lávek, schodišť a podchodů. V rámci blokového čištění se provede
odstranění zimního posypu a následně celkové opláchnutí udržovaných ploch. Čištění bude
prováděno metením, spláchnutím tlakovou vodou a následným dočištěním včetně nakládky,
odvozu a likvidace smetků. Průběh čištění bude zaznamenáván v Denním výkazu - denní
záznam o provozu vozidla s průběžnými návozy smetků. Blokové čištění dále zahrnuje
odkopání a následné vyčištěni plevele z obrubníků chodníků.

3.4.

Zahájení realizace jarního úklidu je závislé na počasí a je předpokládáno v poslední dekádě
března běžného roku, pokud toto klimatické podmínky dovolí. Jarní úklid bude realizován na
základě Harmonogramu jarního úklidu města, zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseného
objednatelem. Dodavatel je povinen předložit návrh Harmonogramu jarního úklidu města
objednateli vždy nejpozději k 1. 3. každého kalendářního roku plnění této smlouvy tak, aby
objednatel byl schopen předložený návrh Jarního harmonogramu města schválit nejpozději 10.
3. daného kalendářního roku. Kompletní jarní úklid musí být ukončen nejpozději do 30. 4.
daného kalendářního roku, pokud toto klimatické podmínky dovolí či nebude-li dohodnuto
jinak.

3.5.

V rámci jarního úklidu se dodavatel zavazuje provést zmapování výtluků a potřebných oprav
komunikací na daný rok a učinit o tomto písemný záznam. Dodavatel objednateli předloží
,,Seznam potřebných oprav" vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení jarního úklidu.

3.6. Za účelem realizace blokového čištění se dodavatel zavazuje zajistit rozmístění a následný
odvoz přenosného dopravního značení, které je v majetku dodavatele či je dodavatelem
pronajato . Jedná se o dopravní značení 829 „zákaz stání" s dodatkovou tabulkou E13, která
bude obsahovat datum a čas, kdy bude blokové čištění prováděno. Toto značení bude
rozmístěno týden před dnem dočasného zákazu stání. Dodavatel je povinen si zajistit stanovení
dopravního značení (celoroční) v souladu s platnou legislativou.
3.7.

Dodavatel se zavazuje v průběhu letního období provádět pravidelný úklid komunikací
uvedených v Seznamu komunikací pro pravidelný úklid, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy.
Předpokládaný rozsah komunikací čištěných v rámci pravidelného úklidu je 30 319 bm.
Předpokládaný rozsah je pouze informativním a nezávazným údajem, který může být na
základě této smlouvy upravován. Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit za poskytování
služeb dle této smlouvy cenu vypočtenou dle rozsahu skutečně poskytnutých služeb a
jednotkových cen dále uvedených.

3.8.

Pravidelný úklid komunikací zahrnuje odstranění nečistot z povrchu komunikací v obou jízdních
pruzích, které mohou zhoršit stav komunikace a ohrozit tím bezpečnost silničního provozu.
Průběh čištění bude zaznamenáván v Denním výkazu - denní záznam o provozu vozidla
s průběžnými návozy smetků. V rámci pravidelného úklidu se bude provádět během celého
vegetačního období odkopání a likvidace plevelných náletů na komunikacích.

3.9.

Letním obdobím se pro účely pravidelného úklidu komunikací rozumí období od 1. S. do 31. 10.
běžného kalendářního roku (tj. 6 měsíců). Pravidelný úklid komunikací bude prováděn
sčetností lx za měsíc.
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3.10. Dodavatel se zavazuje provádět zimní údržbu komunikací, chodníků a dalších ploch
vymezených v této smlouvě, zejména v jejích přílohách č. 3 a 4, v četnosti požadované
objednatelem.

3.11. Zimní údržba zahrnuje zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací (38 994 bm) a chodníků
(20 150 bm) dle schváleného Plánu zimní údržby, který rozsahem odpovídá vyhlášce č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů . V rámci zimní údržby bude prováděn úklid zastávek MHD, jejichž seznam
je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Součástí zimní údržby nadále nebude údržba schodiš,ť
prostranství a podchodů . Průběh provádění zimní údržby bude zaznamenáván v Denním
výkazu - denní záznam o provozu vozidla.

3.1 2. Dodavatel v rámci zimní údržby zajistí následující:
a. Strojní zimní údržbu komunikací - plužení bez posypu - odstranění sněhové vrstvy radlicí
z komunikací dle plánu zimní údržby.;
b. Strojní zimní údržbu komunikací a chodníků - plužení a posyp sypačem - odstranění
sněhové vrstvy radlicí z komunikací a chodníků dle plánu zimní údržby a jejich následný
posyp posypovým materiálem.;
c. Posypový materiál - potřebný posypový materiál zajišťuje a skladuje dodavatel, součástí
služby je zajištění dostatečných zásob posypového materiálu před počátkem zimního
období. Seznam schválených materiálů pro posyp a způsoby použití posypových materiálů
bude vždy uveden v Plánu zimní údržby. O množství použitého posypového materiálu bude
vedena evidence.;
d. Ruční zimní úklid - zahrnuje odklizení sněhu a zajištění posypu posypovým materiálem na
úzkých strojově nepřístupných chodnících a podobných místech dle Plánu zimní údržby.
Dále v rámci této služby bude dodavatelem zajištěno odstranění sněhových bariér u
přechodů pro chodce v celé šíři přechodu a u zastávek MHD v délce 15 m a to včetně
posypu.

3.13. Zimní údržba se zajišťuje během zimního období, kterým se rozumí období od 01. 11. do 31.
03. běžného kalendářního roku (tj. 5 měsíců). V zimním období je uvažováno s 20 výjezdy, tj. 20
dni (480 hodinami) v plném provozu.
3.14. Dodavatel je povinen zpracovat návrh Plánu zimní údržby a předložit jej objednateli ke
schválení vždy do 30. 09. běžného kalendářního roku. Dodavatel zpracuje návrh Plánu zimní
údržby na základě vzoru Plánu zimní údržby, předloženého objednatelem jako příloha č. 11
zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Dodavatel je povinen při zpracování návrhu Plánu
zimní údržby dodržet strukturu vzorového Plánu zimní údržby.

3.15. Mimo zimní období dle odst. 3.14 tohoto článku smlouvy je dodavatel povinen zmírnit
závady ve sjízdnosti resp. schůdnosti komunikace bez zbytečného odkladu přiměřeně ke
vzniklé situaci. Dodavatel je na základě písemné žádosti objednatele povinen provést
mimořádný úklid komunikací a chodníků ve smyslu odst. 3.7 a 3.10 tohoto článku smlouvy,
a to ve lhůtě a rozsahu požadovaném objednatelem.

3.16. Dodavatel se zavazuje zajistit dodání, pronájem a rozmístění uzamykatelných posypových
nádob. Nádoby budou rozmístěny v počtu 15 ks na stanoviště určená objednatelem v příloze
č.

5 této smlouvy. Velikost jedné nádoby musí být min. na 150 kg posypového materiálu.
Posypovým materiálem je posypová sůl, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
Nádoby musí být rozmístěny v období od 1. 11. do 31. 3. běžného kalendářního roku.

3.17. Posypové nádoby musí být na místo přistaveny naplněné posypovým materiálem. Dodavatel se
zavazuje provádět pravidelnou kontrolu množství posypového materiálu v nádobách 1x za 14
kalendářních dní. Dodavatel je povinen před případným doplněním nádob posypovým

materiálem informovat objednatele a umožnit objednateli kontrolu při doplňování. Klíče
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k uzamykatelným posypovým nádobám budou vyhotoveny
objednatelem.

v množství požadovaném

3.18. Součástí povinnosti dodavatele dle odst. 3.16 tohoto článku smlouvy je rovněž zajištění služby
skladování, údržby, čištění a případných oprav nádob na posypový materiál, naplnění nádob
posypovým materiálem a jejich rozvoz na stanoviště, kontrola množství posypového materiálu
v nádobách 1x za 14 kalendářních dní, doplňování posypovým materiálem dle potřeby a svoz
nádob po skončení zimního období. V souvislosti s poskytováním služby pronájmu posypových
nádob je dodavatel povinen vést evidenci o množství posypového materiálu doplněného do
posypových nádob.

IV.
Doba a místo plnění

4.1.

Dodavatel se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy od 1. 10. 2015 za podmín ky, že tato
smlouva nabude účinnosti do 30. 9. 2015, když smlouva je sjednávána na dobu neurčitou.
V případě pozdějšího nabytí účinnosti této smlouvy se termín zahájení poskytování služeb dle
této smlouvy posouvá o stejný počet dnů, jaký uplynul mezi 30. 9. 2015 a dnem nabytí
účinnosti této smlouvy.

4.2.

Místem plnění této smlouvy je správní území města Klášterce nad Ohří včetně přilehlých obcí
Ciboušov, Hradiště, Klášterecká Jeseň, Lestkov, M ikulovice, Miřetice u Klášt erce nad Ohří,
Rašovice, Suchý důl, šumná, útočiště a Vernéřov.

4.3.

Podrobná specifikace místa plnění v jednotlivých oblastech plnění této smlouvy je blíže
specifikována v přílohách této smlouvy.

4.4. Objednatel se zavazuje předat dodavateli věci potřebné k plnění této smlouvy, zejména
dokumentaci potřebnou k poskytování služeb dle této smlouvy nejpozději 7 dnů po uzavření
této smlouvy.

v.
Cena a úhrada nákladů

5.1 . Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli za řádné plnění předmětu této smlouvy úplatu
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Úplata za poskytování služeb dodavatelem
dle této smlouvy byla mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní ve smyslu zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Objednatel se tímto zavazuje platit dodavateli za podmínek sjednaných touto smlouvou ceny
za jednotlivá dílčí plnění v rozsahu dle skutečně poskytnutých služeb dle této smlouvy, když
cena bude určena dle dále uvedených cen:

5.3. Cena za jarní úklid v rozsahu dle odst. 3.2 této smlouvy, je rovna součtu součinů jednotkových
cen za realizaci jednotlivých činností a provedenému množství jednot livých činností za jeden
měsíc:
a. Cena za jarní úklid komunikací dle odst. 3.2 této smlouvy, je rovna součinu jednotkové
ceny, která činí 2,80 Kč bez DPH (slovy: dvě a 80/ 100 korun českých) za vyčištění 1 m 2
2
Ueden metr čtverečnij komunikace a počtu prokazatelně vyčištěných m komunikací za
jeden měsíc.
Cena za jarní úklid komunikací zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s jarním
úklidem komunikací, zejména náklady na metení komunikace v obou jízdních pruzích,
čištění tlakovou vodou vč. ceny za použitou vodu, dočištění, nakládku, odvoz a likvidaci
smetků a další náklady v rozsahu dle této smlouvy, t j. vedení záznamu o provozu vozidla,
mapování výtluků a potřebných oprav apod.
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b. Cena za jarní úklid chodníků dle odst. 3.2 této smlouvy, je rovna součinu jednotkové ceny,
která činí 2,80 Kč bez DPH (slovy: dvě a 80/100 korun českých) za vyčištění 1 m 2 Ueden
2
metr čtvereční) chodníku a počtu prokazatelně vyčištěných m chodníků za jeden měsíc.
Cena za jarní úklid chodníků zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s jarním úklidem
chodníků, prostranství, autobusových zastávek, lávek, schodišť a podchodů, zejména
náklady na metení chodníků a dalších prostor, čištění tlakovou vodou vč. ceny za použitou
vodu, dočištění, nakládku, odvoz a likvidaci smetků, odkopání a vyčištění plevele
z obrubníků chodníků a další náklady v rozsahu dle této smlouvy, tj. vedení záznamu o
provozu vozidla apod.
5.4.

Cena za pravidelný úklid dle odst. 3.7 této smlouvy, je rovna součinu jednotkové ceny, která
činí 0,80 Kč bez DPH (slovy: 80/100 korun českých) za vyčištění 1 m Ueden metr) komunikace a
počtu prokazatelně vyčištěných m komunikací za jeden měsíc.
Cena za pravidelný úklid zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s pravidelným letním
úklidem komunikací, zejména náklady na metení komunikace v obou jízdních pruzích,
nakládku, odvoz a likvidaci smetků, odkopání a likvidace plevelných náletů na komunikacích a
další náklady v rozsahu dle této smlouvy, tj. vedení záznamu o provozu vozidla apod.

S.S.

Cena za zimní údržbu v rozsahu dle odst. 3.10 této smlouvy, je rovna součtu součinů
jednotkových cen za realizaci jednotlivých činností za jeden měsíc:
a. Cena za zimní údržbu komunikací dle odst. 3.10 této smlouvy, je rovna součinu jednotkové
ceny, která činí 0,80 Kč bez DPH (slovy: 80/100 korun českých) za vyčištění 1 m Ueden metr)
komunikace a počtu prokazatelně vyčištěných m komunikací za jeden měsíc.;
Cena za zimní údržbu komunikací zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se
zajištěním schůdnosti komunikací, zejména náklady na strojní zimní údržbu komunikací bez
posypu a s posypem, náklady na posypový materiál, ruční zimní úklid na strojově
nepřístupných místech, odstranění sněhových bariér u přechodů pro chodce v celé šíři
přechodu a u zastávek MHD v délce 15 m, a další náklady v rozsahu dle této smlouvy, tj.
vedení záznamu o provozu vozidla apod.
b. Cena za zimní údržbu chodníků dle odst. 3.10 této smlouvy, je rovna součinu jednotkové
ceny, která činí 0,80 Kč bez DPH (slovy: 80/100 korun českých) za vyčištění 1 m Ueden metr)
chodníku a počtu prokazatelně vyčištěných m chodníků za jeden měsíc.;
Cena za zimní údržbu chodníků zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním
schůdnosti chodníků a zastávek M HD, zejména strojní údržbu chodníků s posypem, náklady
na posypový materiál, ruční úklid na strojově nepřístupných místech a další náklady
v rozsahu dle této smlouvy, tj. vedení záznamu o provozu vozidla apod.

5.6.

Cena za pronájem uzamykatelných posypových nádob a doplňování posypového materiálu
v rozsahu dle odst. 3.16 této smlouvy, je rovna součtu součinů jednotkových cen za realizaci
jednotlivých činností a provedeného množství jednotlivých činností za jeden měsíc:
a.

cena za pronájem uzamykatelných posypových nádob v rozsahu dle odst. 3.16 této
smlouvy, je rovna součinu jednotkové ceny, která činí 1.000,00 Kč bez DPH (slovy:
jedentisíc korun českých) za pronájem 1 ks nádoby.
Cena za pronájem uzamykatelných posypových nádob zahrnuje náklady na pronájem
nádob, jejich skladování, údržbu, čištění a případné opravy, rozvoz nádob, naplnění nádob
posypovým materiálem, kontrolu množství posypového materiálu 1 x za 14 kalendářních
dní, doplňování posypovým materiálem, svoz nádob a další náklady v rozsahu dle této
smlouvy, tj. vedení evidence o množství posypového materiálu doplňovaného do nádob
apod.
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b. cena za posypový materiál v rozsahu dle odst. 3.16 této smlouvy, je rovna součinu
jednotkové ceny, která činí 3,50 Kč be z DPH (slovy: tři a 50/100 korun českých) za 1 kg
Ueden kilogram) dodaného posypového materiálu.
c. cena za klíče k uzamykatelným posypovým nádobám v rozsahu požadovaném
objednatelem na základě odst. 3.16 této smlouvy, je rovna součinu jednotkové ceny, která
činí 50,00 Kč bez DPH (slovy: padesát korun českých) za 1 kus dodaného klíče.

5.7.

Součástí této smlouvy o poskytování služeb je jako její příloha č. 1 Cenový výkaz (cenová
nabídka dodavatele), podle kterého budou fakturovány provedené práce a další poskytnuté
služby. Jednotkové ceny služeb uvedené v Cenovém výkazu a v čl. V. této smlouvy jsou cenami
nejvýše přípustnými, které je možné překročit pouze za podmínek sjednaných v čl. VI. této
smlouvy. Jednotkové ceny služeb zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s poskytováním
služeb včetně souvisejících nákladů nezbytných pro poskytování služeb v rozsahu a jakosti
požadované v této smlouvě.
VI.
Platební podmínky, změna ceny

6.1.

Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a dodavatel nemůže po
objednateli uhrazení zálohy požadovat.

6.2.

Úplata za poskytnutá plnění bude dodavatelem fakturována objednateli měsíčně zpětně, a to
na základě skutečně poskytnutých dílčích plnění na základě jednotkových cen. Toto neplatí pro
fakturaci ceny za posypový materiál dle odst. 5 .6 písm. b) čl. V. této smlouvy.

6.3.

Úplata za dodaný posypový materiál bude dodavatelem vyfakturována objednateli zpětně vždy
po skončení zimního období (31. 3.), a to za celé zimní období.

6.4.

K jednotlivým částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy.

6.5.

Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být podrobný písemný soupis prací a služeb
dodavatelem skutečně provedených v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být u
služeb údržby komunikací dle odst. 5.4 až S.S čl. V. smlouvy výstup z monitorovacího
zařízení GPS nebo obdobného monitorovacího systému vozidla za dané období. U služeb
zimní údržby komunikací a chodníků dle odst. S.S čl. V. smlouvy musí být doložen přehled
spotřebovaného posypového materiálu. Bez těchto dokladů je faktura neúplná.

6.6.

Nedílnou přílohou každé faktury k úhradě ceny za dodaný posypový materiál dle odst. 5.6
písm. b) čl. V. této smlouvy musí být nedílnou součástí faktury přehled spotřebovaného
posypového materiálu . Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.

6.7.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez
ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře.

6.8.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura
musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
a. výslovné označení, že se jedná o fakturu za poskytování služeb dle této smlouvy (tj. Úklid a
údržba komunikací v majetku města Kláštercenad Ohří);
b. odkaz na příslušná ustanovení této smlouvy, dle kterých je fakturováno.

6.9.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost či přílohu
nebo bude chybně vyúčtována cena,
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b. budou-li vyúčtovány služby, které dodavatel neprovedl.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní doba
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 6.7 tohoto článku běží
opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

6.10. Veškeré platby objednatele dodavateli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v této
smlouvě v čl. Smluvní strany. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den,
kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet dodavatele.

6.11. Ceny sjednané v této smlouvě mohou být měněny pouze formou písemného dodatku k této
smlouvě, a to:
a. O meziroční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní
rok. V takovém případě bude částka úplaty zvýšena o odpovídající počet procentních bodů,
a to zpětně s účinností k 1. 1. daného kalendářní roku, přičemž případný nedoplatek úplaty
za služby dle této smlouvy poskytnuté v období od 1. 1. příslušného kalendářního roku do
uzavření dodatku bude vyfakturován společně s úplatou za nejbližší následující fakturační
období.
b. U služeb zahrnujících odstranění odpadu, pokud dojde ke změně výše zákonných poplatků
za odstranění odpadů oproti stavu ke dni podpisu této smlouvy, resp. oproti stavu ke dni
posledního zvýšení ceny z tohoto důvodu, a dále pokud dojde ke změně výše dalších
právním předpisem uložených daní nebo poplatků, které jsou bezprostředně navázány na
nakládání s odpady majících vliv na jednotkové ceny, a to vždy ve výši této změny.
c. V případě změny sazby DPH nebo jiných zákonných poplatků, plateb či daní stanovených
právními předpisy, než uvedených pod písm. b), které mají vliv na jednotkové ceny, a které
nejsou pokryty zvýšením ceny dle písm. a).
Jakékoliv jiné překročení jednotkových cen je nepřípustné.

6.12. Dodavatel předloží objednateli písemnou kalkulaci nových jednotkových cen vypočtených dle
podmínek v odst. 6.11 tohoto článku v dostatečném předstihu společně se všemi souvisejícími
podklady, tj. např. výkazy ČSÚ, změna legislativy, apod. Za dostatečný časový předstih se
považuje 60 kalendářních dnů před plánovanou účinností nových jednotkových cen, je-li
to s ohledem na vnější okolnosti možné.

6.13. Objednatel se zavazuje písemně vyjádřit ke kalkulaci nových jednotkových cen do 30 dnů ode
dne, kdy mu byl návrh dodavatelem předložen. V případě, že objednatel s předloženou
kalkulací jednotkových cen nesouhlasí, zavazují se smluvní strany o konkrétní výši nových
jednotkových cen dále jednat.
VII.
Rozsah služeb

7.1. Objednatel výslovně upozorňuje dodavatele a dodavatel bere na vědomí, že předpokládaný
rozsah služeb a souvisejících prací stanovený v této smlouvě a jejích přílohách je pouze
informativní a zadavatel negarantuje odběr služeb v tomto
rozsahu.
Ačkoliv
jsou
předpokládané hodnoty stanoveny zadavatelem s nejvyšší péčí dle jeho představ o rozsahu
poskytovaných služeb v době uzavření této smlouvy, bude dodavatel poskytovat služby a další
související práci či dodávky dle aktuálních skutečných potřeb objednatele.
7.2. Strany prohlašují za nesporné, že předmětem této smlouvy je komplexní zajištění poskytování
sjednaných služeb na sjednaném území, a to v rozsahu, který bude odpovídat aktuálním
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potřebám objednatele a obyvatel Města Klášterce nad Ohří v době účinnosti této smlouvy.
S ohledem na očekávaný rozvoj Města Klášterce nad Ohří, jeho infrastruktury, lze přitom
očekávat, že rozsah poskytovaných služeb dle této smlouvy se v průběhu účinnosti smlouvy
bude měnit oproti úvodním rozsahům plnění tak, jak jsou tyto uvedeny v jednotlivých článcích
a přílohách této smlouvy. S ohledem na povahu poskytovaných služeb, lze dále odůvodněně
předpokládat, že v průběhu plnění této smlouvy se mohou vyskytnout neočekávané okolnosti
mající povahu havarijního či kalamitního stavu. Objednatel je tak oprávněn požadovat po
dodavateli dodání vyššího množství jednotek jednotlivých plnění této smlouvy (např. zvýšení
počtu výjezdů k údržbě či úklidu, úpravě rozsahu udržovaných komunikací) uvedených v dalších
článcích této smlouvy. Taková změna bude objednatelem písemně oznámena dodavateli za
podmínek dle této smlouvy, přičemž dodavatel je povinen pro objednatele poskytnutí služeb
v takto změněném rozsahu zajistit za podmínek dle této smlouvy a za ceny sjednané v této
smlouvě a jejích přílohách.
7.3. Objednatel si dále vyhrazuje právo na snížení rozsahu služeb poskytovaných dle této smlouvy.
7.4. Změna rozsahu poskytovaných služeb je možná na základě písemného požadavku objednatele
či dodavatele vyplývajícího z poskytování služeb dle této smlouvy.
VIII.
Podmínky poskytování služeb

8.1.

Pokud dojde v průběhu trvání smlouvy ke změně relevantních zákonů, vyhlášek nebo
technických norem, nebo pokud tyto pozbydou platnost, resp. účinnost anebo budou vydány
zákony, vyhlášky nebo technické normy nové, bude zabezpečení úklidu a údržby komunikací
prováděno vždy v souladu s platnými a účinnými zákony, vyhláškami a technickými normami.

8.2.

Dodavatel je povinen sledovat vývoj a aktualizaci všech zákonů, vyhlášek a technických norem,
které se týkají zabezpečení údržby a čištění veřejných komunikací a je povinen se jimi při
zabezpečení údržby a čištění veřejných komunikací ve Městě Klášterci nad Ohří řídit a
dodržovat je.

8.3.

Dodavatel je povinen udržovat a čistit veřejné komunikace s odbornou péčí a odpovídá za
veškeré škody, které při zabezpečení údržby a čištění veřejných komunikací způsobí, nebo
které budou způsobeny v souvislosti se zabezpečením údržby a čištění veřejných komunikací
třetím osobám v důsledku porušení povinnosti dodavatele vyplývající z této smlouvy nebo
z obecně závazných právních předpisů.

8.4.

Zjistí-li objednatel, že dodavatel poskytuje služby v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby dodavatel odstranil závadný stav a služby poskytoval řádným způsobem. Jestliže
dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s
odst. 15.1 čl. XV. této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje
objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.5.

Dodavatel je oprávněn neprovést zimní údržbu či pravidelný úklid a údržbu komunikací dle
odst. 3.1 bod a. čl. Ill. smlouvy, pokud v termínu provádění čištění dle této smlouvy bude na
příslušné komunikaci či chodníku překážka bránící provedení čištění (např. zaparkované
vozidlo). V takovém případě provede dodavatel zimní údržbu či úklid a údržbu v technicky
možném rozsahu v závislosti na charakteru překážky, přičemž takový postup dodavatele nemá
za následek prodlení dodavatele s provedením zimní údržby či úklidu a údržby. o neprovedení
zimní údržby či pravidelného úklidu a údržby z důvodu výskytu překážky bude dodavatel
objednatele informovat nejpozději v případě pravidelného úklidu a údržby do 24 hodin resp.
v případě zimní údržby neprodleně, nejpozději do 4 hodin, od sjednaného termínu provedení
údržby či čištění, a to písemně (postačí emailem zaslaným na kontaktní emailovou adresu
objednatele) s popisem místa a charakteru překážky. Dodavatel je povinen provést náhradní

Stránka 9 z 18

zimní údržbu příslušného úseku komunikace či chodníku ve lhůtě sjednané výše v příloze č. 3
této smlouvy, která začne běžet od doručení písemného oznámení objednatele o odstranění
překážky. V případě pravidelnéhoúklidu a údržby komunikací bude čištění předmětného úseku
provedeno v nejbližším následujícím termínu čištění po odstranění překážky.
8.6.

Objednatel je oprávněn v závislosti na změnách rozsahu komunikací a chodníků na území
Města Klášterec nad Ohří resp. podobných ploch vyžadujících údržbu dle čl. Ill. této smlouvy
jakož i v závislosti na potřebách obyvatel Města Klášterce nad Ohří jednostranně zvýšit rozsah
poskytování služeb dle tohoto článku této smlouvy (např. zvýšení rozsahu udržovaných silnic,
zvýšení frekvence údržby). Dodavatel je v takovém případě oprávněn a povinen poskytovat
služby dle tohoto článku této smlouvy i ve vztahu k těmto novým položkám, a to za podmínek
dle této smlouvy. Objednatel je povinen písemně informovat dodavatele o změně nejpozději 1
měsíc před požadovaným termínem zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve vztahu
k novým položkám.

8.7.

v případě výrazného nárůstu potřeby úklidu a údržby komunikací, chodníků a dalších prostor
nad rozsah předpokládaný v Cenovém výkazu, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, bude
okamžitě svoláno jednání a budou přijata další opatření, aby nedocházelo ke zhoršování stavu
čistoty či vzniku havarijního či kalamitního stavu ve městě.
IX.
Práva a povinno sti dodavatele

9.1.

Dodavatel je při poskytování služeb dle této smlouvy povinen:
a. Poskytovat služby na svuj náklad a na své nebezpečí a ve sjednaných lhůtách a v rozsahu a
nezbytně nutném k řádnému a environmentálně šetrnému poskytování komunálních služeb
na území Města Klášterce nad Ohří.;
b. Postupovat s odbornou péčí a přijmout veškerá rozumně požadovaná opatření k zajištění
bezpečnosti osob a provozu ve městě a životního prostředí.;
c. Oznámit objednateli služeb všechny okolnosti, které zjistil při poskytování služeb a
mohou mít vliv na poskytování služeb dle této smlouvy.;

jež

d. Plnit povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů vztahujících se na
činnosti související s poskytovanými službami.
9.2 . Dodávky jednotlivých služeb dle této smlouvy musí být vždy uskutečňovány v souladu s obecně
závaznými právními předpisy platnými a účinnými pro poskytování dané služby v době jejího
poskytnutí.
9.3. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu této smlouvy bude disponovat
technickým vybavením alespoňv následujícím rozsahu:
a. min. 1 ks speciálního vozidla s nástavbou pro zimní úklid komunikací včetně sypačové
nástavby a radlice (sypač pluh silniční nad 3,5 t);
b. 2 ks speciálního vozidla s nástavbami pro zimní a jarní úklid (blokové čištění města)
chodníků, resp. komunikací, které nedosahují šíře 3 m nebo jsou neprůjezdné velkým
sypačem či silničním zametačem, včetně sypačové nástavby a radlice a zametacího
příslušenství do 3,5 t;
c.

min. 1 ks traktoru sčelním pluhem neseným a sypačem neseným za traktorem;

d. min. 1 ks speciálního vozidla - kropicího vozu pro letní úklid komunikací;
e. min. 1 ks speciálního vozidla - silničního zametače pro letní úklid komunikací;
f.

min. 1 ks dodávkového vozidla (valníku) - obslužného vozidla pro použití při zimním
ručním úklidu komunikací;
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g. min. 1 ks osobního vozidla - obslužného vozidla pro použití při zimním ručním úklidu
komunikací.
Dodavatel je povinen v případě pozbytí práva k užívání kteréhokoliv technického vybavení
v průběhu trvání této smlouvy, zajistit v co nejkratší možné době, nejpozději však do 1 měsíce
od pozbytí oprávnění užívat příslušné technické vybavení pro účely plnění této smlouvy, jiné
technické vybavení splňující výše uvedené technické požadavky.
9.4. Veškerá motorová vozidla uvedená v čl. IX. odst. 9.3.a, 9.3.b a 9.3.e, která budou dodavatelem
používána pro účely plnění předmětu této smlouvy, budou splňovat po celou dobu plnění této
smlouvy stupeň emisní úrovně dle směrnice EHS/ES č. 2006/51C minimálně EURO 4 a budou
vybavena funkčním monitorovacím zařízením GPS nebo obdobným monitorovacím systémem
pohybu vozidel. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli využití údajů z těchto
monitorovacích zařízení pro kontrolu činnosti vozidel.
9.5. Použije-li dodavatel k plnění některé z činností dle této smlouvy subdodavatele, je dodavatel
ve vztahu k objednateli sám přímo odpovědný za činnost a výsledky činností subdodavatelů.
9.6. Dodavatel není bez souhlasu objednatele oprávněn při provádění služeb dle této smlouvy
provádět zásahy do majetku objednatele, ledaže se jedná o zásah, k němuž je dodavatel
v souladu s touto smlouvou zavázán.

x.
Práva a povinnosti objednatele

10.1. Objednatel je povinen:
a. Řádně poskytované služby přijímat, umožňovat jejich plnění a platit dodavateli sjednanou
cenu.
b. Poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při plnění jeho závazku, projednávat a
odsouhlasovat s ním jeho postup v intervalech, které budou průběžně sjednávány mezi
smluvními stranami.
10.2. Objednatel si vyhrazuje právo nahlížet do všech dokladů vztahujících se k plnění této smlouvy a
pořizovat si kopie z těchto dokladů. Dále dodavatel objednateli umožní kdykoliv i bez ohlášení
provádět kontrolu množství posypového materiálu v posypových nádobách.
10.3. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu technické vybavenosti dodavatele určené
k plnění předmětu této smlouvy dle odst. 9.3 čl. IX. této smlouvy. Dodavatel je povinen
kdykoliv na základě žádosti objednatele předložit objednateli kopii velkého technického
průkazu k vozidlům specifikovaným v čl. 9.3 čl. IX. této smlouvy. V případě, že dodavatel není v
technickém průkazu příslušného vozidla uveden jako vlastník, doloží dodavatel objednateli na
požádání také smlouvu, uzavřenou s vlastníkem příslušného vozidla, že které bude patrné, že
dodavatel je oprávněn užívat příslušné vozidlo pro účely plnění předmětu této smlouvy.
10.4. Objednatel je povinen předat majetek, jehož provoz, správu a další činnosti má dodavatel
zajišťovat, bez zbytečného odkladu poté, co tato smlouva nabude účinnosti, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak. Při předávání je objednatel povinen upozornit dodavatele na
případné vady předávaného majetku. O předání majetku objednatele bude sepsán protokol.
Objednatel je povinen spolu s majetkem předat dodavateli veškerou k němu se vztahující
dokumentaci, jejíž znalost je pro dodavatele k řádnému plnění této smlouvy nezbytná.
10.5. Objednatel je povinen oznamovat dodavateli veškeré informace a poskytnout mu i další
součinnost, jejichž znalost, resp., jejichž poskytnutí dodavateli má či může mít vliv na plnění
jeho povinností dle této smlouvy. Objednatel je tak zejména povinen umožnit dodavateli účast
na jednání se třetími osobami či vyvinout rozumně požadované úsilí k tomu, aby se dodavatel
takového jednání mohl účastnit, pokud je předmětem takového jednání řešení otázek nutných
pro zabezpečení řádného plnění povinností dodavatele dle této smlouvy.
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10.6. Objednatel nesmí po dobu trvání této smlouvy uzavírat jiné smluvní vztahy s třetími osobami,
které by mohly ohrozit nebo znemožnit plnění této smlouvy.
XI.
Předání majetku po skončení smlouvy

11.1. Dodavatel je povinen předat majetek objednateli, který mu byl za účelem plnění předmětu
této smlouvy objednatelem předán, a to do 30 dnů ode dne zániku této smlouvy. Při
předávání je dodavatel povinen upozornit objednatele na případné vady předávaného
majetku. Dodavatel je rovněž povinen spolu s majetkem předat objednateli zpět
dokumentaci předanou dle této smlouvy objednatelem dodavateli.

11.2. Objednatel je povinen předat majetek dodavateli, který mu byl za účelem plnění předmětu
této smlouvy dodavatelem předán, a to do 30 dnů ode dne zániku této smlouvy. Při předávání
je objednatel povinen upozornit dodavatele na případné vady předávaného majetku .
Objednatel je rovněž povinen spolu s majetkem předat dodavateli zpět dokumentaci
předanou dle této smlouvy dodavatelem objednateli.

11.3. O předání majetku a dokumentace dle tohoto článku smlouvy bude sepsán protokol.
XII.
Odpovědnost za vady

12.1. Dodavatel se zavazuje, že všechny služby dle smlouvy budou uskutečněny v kvalitě pro takové
služby obvyklé tak, aby jejich výsledek odpovídal účelu smlouvy, a budou v době jejich
provedení bez vad.

12.2. V případě, že objednatel má za to, že poskytnutá služba vykazuje vadu, je povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit (reklamovat) dodavateli. Lhůta pro
uplatnění vad plnění (reklamační lhůta) počíná běžet okamžikem zjištění vady plnění
objednatelem a končí v případě opakovaných služeb dnem provedení následujícího opakujícího
se poskytnutí služby daného druhu.

12.3. V případě, že objednatel uplatní reklamaci vad plnění, je dodavatel povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění reklamace, rozhodnout o tom,
zda reklamaci uznává či nikoliv.

12.4. Dodavatel je povinen oznámenou vadu odstranit některým z níže uvedených způsobů, a to
v přiměřené lhůtě, přičemž práce na odstranění vady je dodavatel povinen zahájit nejpozději
24 hodin ode dne oznámení vady objednatelem, pokud nebude v konkrétním případě
smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že služba bude vykazovat vadu, je dodavatel
povinen:
a. Dle své volby odstranit vady služby nebo opětovně provést službu, pokud se jedná o vadu
odstranitelnou;
b. Opětovně provést danou službu, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou.

12.5. V případě, že objednatel zjistí vadu v provedení služby zimní údržby dle odst. 3.1 písm. b) čl.
Ill. smlouvy, je dodavatel povinen zahájit odstraňování oznámené vady ve lhůtě pro
provedení zimní údržby dle Plánu zimní údržby, jež běží od obdržení oznámení, a to i v
případě, že oznámení vady neuznává.

12.6. Náklady na odstranění oznámené vady nese dodavatel ve sporných případech až do doby , než
se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že
objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady
dodavatelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
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12.7. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
XIII.
Pojištění, odpovědnost za škodu

13.1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění uvedené v bodě 13.2 za škodu způsobenou
vlastní činností včetně možných škod pracovníků dodavatele. Dodavatel je povinen kdykoliv
během celé doby účinnosti této smlouvy na vyžádání objednateli předložit do 3 pracovních dnů
doklady o platném pojištění.
13.2. Dodavatel je povinen mít a po celou dobu účinnosti této smlouvy udržovat v platnosti pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám jeho podnikatelskou činností při plnění této
smlouvy, včetně škod na životním prostředí, s limitem pojistného plnění min. 20.000.000,- Kč.
Dodavatel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy
nebo pojistný certifikát) nejpozději při podpisu této smlouvy. Doklady o pojištění tvoří přílohu
č. 6 této smlouvy.
13.3. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při
poskytování služeb dle této smlouvy v souvislosti nebo v důsledku porušení povinností
dodavatele dle této smlouvy.
13.4. Dodavatel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených
poskytováním služeb dle této smlouvy a na majetku třetích osob, umístěných na těchto
pozemcích. Dodavatel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených poskytováním
služeb dle této smlouvy a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich
uvedením do předešlého stavu.
13.5. Dodavatel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na majetku objednatele či
třetích osob způsobené dodavatelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této
smlouvy.
13.6. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za škody, zpoždění, či neplnění svých závazků
vyplývajících z této smlouvy, pokud je jejich plnění znemožněno v důsledku překážky, jež
nastala nezávisle na vůli této smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky
odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala.
Strana dovolávající se tohoto ustanovení o vyšší moci přitom musí podniknout přiměřená
opatření, aby zmírnila následky takové nepředvídatelné situace.
XIV.
Sankční ujednání

14.1. Pokud bude objednatel v prodlení s platbou vyplývající z této smlouvy, sjednávají si smluvní
strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.
14.2. Objednatel má právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany dodavatele za porušení
závazků plynoucích z této smlouvy ve výši:
a. 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení podmínek provádění blokového čištění
stanovených v této smlouvě a jejích přílohách;
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b.

3.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení s termínem ukončení realizace jarního
úklidu dle odst. 3.4 čl. Ill. smlouvy);

c.

5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení podmínek provádění pravidelného úklidu
stanovených v této smlouvě a jejích přílohách (např. nedodržení stanovené četnosti
apod.);

d.

3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem předložení Plánu zimní údržby pro
daný rok objednateli ke schválení dle odst. 3.14 čl. Ill. smlouvy (do 30. 9. běžného
kalendářního roku);

e.

5.000,- Kč, v případě, že dodavatel nezajistí zimní údržbu v souladu s požadavky
stanovenými v této smlouvě či v souladu s požadavky stanovenými v Plánu zimní údržby
pro daný rok plnění smlouvy, za každý zjištěný případ porušení;

f.

3.000,- Kč, v případě, že dodavatel nezajistí údržbu, čištění, kontrolu a doplnění nádob
posypovým materiálem, za každý zjištěný případ porušení;

g.

5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s rozmístěním nádob s posypovým materiálem
od 1. 11. na místa určená objednatelem v souladu s požadavky uvedenými v odst. 3.16 a
3.17 čl. Ill. této smlouvy;

h.

10.000,- Kč v případě, že dodavatel při provádění služeb dle této smlouvy nedodrží
technické podmínky údržby žulové dlažby podle technologických postupů, za každý zjištěný
případ porušení;

i.

1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti dodavatele vést úplnou a
bezchybnou evidenci o množství posypového materiálu;

j.

5.000,- Kč za každý zjištěný případ, kdy součástí faktury nebudou výstupy z monitorovacího
zařízení GPS nebo obdobného monitorovacího systému vozidla za dané období nebo
přehled spotřebovaného posypového materiálu či jiné doklady rozhodné pro fakturaci ve
smyslu odst. 6.5 a 6.6 čl. VI. této smlouvy, a dodavatel tyto doklady nedodá ani do 5
kalendářních dnů od obdržení informace, že tyto doklady nebyly součástí faktury;

k.

20.000,- Kč za každý zjištěný nedostatek při kontrole technického vybavení dodavatele dle
odst. 9.3 čl. IX. této smlouvy;

I.

5.000,- Kč v případě, kdy dodavatel nezajistí, aby vozidlo použité při plnění této bylo
vybaveno funkčním monitorovacím zařízením GPS nebo obdobným monitorovacím
systémem pohybu vozidel, za každý zjištěný případ porušení;

m. 1.000,- Kč v případě, že dodavatel neumožní objednateli nahlédnout do dokladů
vztahujících se k plnění této smlouvy nebo neumožní objednateli pořídit si kopie z těchto
dokladů, za každý případ porušení.
n.

50.000,- Kč za každý započatý měsíc, kdy dodavatel nebude mít uzavřenu pojistnou
smlouvu dle podmínek čl. XIII., odst. 13.2 této smlouvy.

14.3. Pokud dodavatel nepředloží seznam subdodavatelů dle odst. 16.3 čl. XVI. smlouvy, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany dodavatele ve výši 3.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.
14.4. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou
náhradu škody vzniklé z porušení dodavatelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.
14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.
14.6. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje
dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
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14.7. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost
této faktury bude 30 kalendářních dní.
14.8. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za dodavatelem, zejména pak pohledávky
vzniklé v důsledku uplatnění sankcí dle tohoto článku smlouvy, proti pohledávkám dodavatele
za objednatelem, i bez souhlasu dodavatele.
XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou smluvní
stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno
do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá smluvní strana do tohoto termínu
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy
následujícím dnem.
15.2. Při zjištění opakovaného porušování povinností povinné smluvní strany dle této smlouvy je
druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by povinné smluvní
straně stanovila lhůtu pro sjednání nápravy.
15.3. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou platby za
poskytování služeb po dobu delší než 90 dnů a dále v případě opakovaného (tj. alespoň 3x
v kalendářním čtvrtletí) neposkytnutí součinnosti pro poskytování služeb dle této smlouvy
objednatelem.
15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného (t j. alespoň 3x
v jednom kalendářním čtvrtletí) prodlení dodavatele s poskytováním služeb dle této smlouvy
po dobu delší než 48 hodin, pokud byl dodavatel v každém jednotlivém případě na prodlení
s poskytováním služeb a možnost odstoupení písemně upozorněn a nedošlo k nápravě ani
v dodatečné lhůtě ne kratší 48 hodin od doručení výzvy objednatele.
15.5. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Smluvní strany si sjednávají
šestiměsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
15.6. V případě odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy nejsou smluvní strany povinny si
vrátit plnění, které si na základě této smlouvy doposud poskytly, a objednatel je povinen
uhradit dodavateli úplatu za služby poskytnuté do nabytí účinností odstoupení.
15.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
XVI.
Subdodavatelé

16.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby, jež jsou předmětem této smlouvy, svým jménem a na
vlastní odpovědnost. Dodavatel je oprávněn zajišťovat poskytování
části
služeb
prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že dodavatel pověřil prováděním poskytování
části služeb jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dané služby
poskytoval sám.
16.2. V případě, že dodavatel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část

splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a spředchozím písemným souhlasem objednatele,
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přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
subdodavatel prokázal za dodavatele. Stejně tak případná změna subdodavatele uvedeného
v seznamu subdodavatelů v nabídce dodavatele musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
16.3. Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých subdodavatelů, kteří
mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu
na plnění předmětu této smlouvy. Seznam subdodavatelů je dodavatel povinen předat
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn
požádat dodavatele o předložení průběžně vedeného seznamu subdodavatelů kdykoliv, a to i
opakovaně.
16.4. Dodavatel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s§
147a ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh).
XVII.
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17.2. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. IV. této
smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
17.3. Tato smlouva zaniká:
a. písemnou dohodou smluvních stran;
b. odstoupením dle čl. XV. této smlouvy;
c. vypovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí pro první rok trvání smlouvy 48 měsíců,
pro druhý rok trvání smlouvy 36 měsíců, pro třetí roktrvání smlouvy 24 měsíců a pro čtvrtý
rok trvání smlouvy 12 měsíců a pro každý další rok trvání smlouvy 6 měsíců a počíná
plynout prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla písemná výpověď
doručena druhé smluvní straně a končí k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
XVIII.
Závěrečná ustanovení

18.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (dále jen „nabídka dodavatele"),
kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích
příloh.
18.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky dodavatele vyplývají
dodavateli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti
nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto
povinnosti dodavatele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a
dodavatel je povinen je dodržet.
18.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním
textem smlouvy a jeho přílohami, platívlastní text smlouvy.
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18.4. Objednatel a dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Objednatel
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
18.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.
18.6. Dodavatel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za dodavatelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného
souhlasu objednatele. Dodavatel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení§ 1895 odst. 1
občanského zákoníku .
18.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.
18.8. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů . Pro úpravu otázek neřešených
v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
18.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
18.10.0 bjednatel a dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje dodavatele k
přerušení plnění povinností daných mu smlouvou .
18.11.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je dodavatel v
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy
kontrolním orgánům.
18.12.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
18.13..Smlu vní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily sobsahem této smlouvy, smlouvě
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této
smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
18.14.Tatosmlouva byla schválena
, na základě vyhrazení si věci do rozhodování Rady města Klášterec
nad Ohří, Radou města dne 03. 09. 2015, číslo usnesení 657/25/2015, a to nadpoloviční
většinou hlasů členů Rady města, a to na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného dle
zákona č. 137/2006 Sb., i veřejných zakázkách.
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XIX.
Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je
obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:
Příloha č. 1- Cenový výkaz,
Příloha č. 2 - Seznam komunikací pro pravidelný úklid (letní úklid města), Příloha č. 3 - Seznam komunikací pro zimní údržbu,
Příloha č. 4- Seznam zastávek MHD, Příloha č. S - Boxy na posypovou sůl,
Příloha č. 6 - Doklady o pojištění dodavatele.

V Klášterci nad Ohří dne

Kateřina Mazánková
starostka

XXX

V Hradci Králové dne:

Ing. Pavel Borůvka
obchodní ředitel

XXX

Příloha č. 1 Smlouvy - Cenový výkaz
Cenový výkaz
Kap.

1.

Název kapitoly

Pravidelný úklid a
údržba
komunikací

Bod

Název činnosti

1.1

Jarní úklid
(blokové čištění města)

1.2

2.

3.

Pravidelný úklid
(letní úklid města)

Jednotková cena
DPH)

(bez Cena bez DPH /
rok (Kč)

Cena vč. DPH /
rok (Kč)

Členění

Množství za rok

komunikace

275 000 m2

2,80 Kč / m2

770 000,00

931 700,00

chodníky

60 000 m2

2,80 Kč / m2

168 000,00

203 280,00

komunikace
(silnice)

181 914 m

0,80 Kč / m

145 531,20

176 092,75

komunikace

779 880 m

0,80 Kč / m

623 904,00

754 923,84

chodníky

403 000 m

0,80 Kč / m

322 400,00

390 104,00

nádoby

15 ks

1 000,00 Kč / ks

15 000,00

18 150,00

posypový materiál

6 000 kg

3,50 Kč / kg

21 000,00

25 410,00

Nabídková cena za 1 rok plnění veřejné zakázky

2 065 835,20

2 499 660,59

Nabídková cena za 4 roky plnění veřejné zakázky

8 263 340,80

9 998 642,37

Zajištění zimní údržby

Pronájem uzamykatelných posypových nádob a
doplňování posypového materiálu

Příloha č. 2 Smlouvy
Seznam komunikací pro pravidelný úklid (letní úklid
města)
ulice
Boženy Němcové
Budovatelská
Chomutovská
Ciboušovská
Cihlářská
Dlouhá
Družstevní
Dukelská
Havlíčkova
Husova
Jana Ámose Komenského
Ječná
Sadová
Karlovarská
17. listopadu
Kostelní
Kpt. Jaroše
Královéhradecká
Krátká
Kyselka
Lesní
Lidická
Lípová
Pod Stadionem
Luční
Mírová
Na Vyhlídce
Nad Tunýlkem
Nádražní
nám. Dr. Eduarda Beneše
Nerudova
Ohřecká louka
Okružní
Olšová
Osvobozená
Palackého
Petlérská
Petra Bezruče
Pionýrů

silnice m
220
488
885
384
200
456
165
136
227
252
1046
115
692
541
858
150
487
442
62
306
301
151
327
353
115
415
230
250
910
220
120
560
202
353
0
152
0
345
285

ulice
Pod Pivovarem
Pod Skalkou
Polní
Pražská
Průsek
Příčná
Přívozní
Rokycanova
Ruská
Souběžná
Svatopluka Čecha
Školní
Švermova
Topolová
Třebízského
Tyršova
Urxova
V Zátiší
Václava Řezáče
Větrná
Vítězná
Vodní
Za Korkem
Zahradní
Žitná
Žižkova
U Potoka
U Koupaliště
Sportovní
Říční
Severní
Jižní
Rašovická
Svahová
Sluneční
U Porcelánky
Průmyslová
celkem

silnice m
220
202
282
520
260
107
837
215
105
270
181
1066
570
526
281
145
126
729
992
286
1033
537
202
744
222
538
381
350
315
302
230
121
498
321
136
860
2208
30319

Příloha č. 3 Smlouvy
Seznam komunikací pro zimní údržbu
Pořadí důležitosti

Komunika
ce

17.listopadu
autobusové nádraží
Budovatelská-část
Dlouhá
Chomutovská

I. Pořadí zajištění
sjízdnosti zmírněním
následků počasí do
4 hodin

Karlovarská
Královéhradecká
Lidická
Nám.Dr.E. Beneše
Okružní
Olšová
Polní
Průmyslová zóna
Příčná
Sadová
Školní
U Potoka
Útočiště-kaplička-AQUA
Zahradní
Nádražní od AN na otoč k Lesům ČR

17.listopadu-část
B.Němcové
Budovatelů
Ciboušov
Ciboušovská
Cihlářská-část
Družstevní
Havlíčkova
Husova
Ječná
Kamenka
Ke Kyselce
Komenského
Kostelní
Kpt. Jaroše
Krátká
Lesní

II. Pořadí zajištění
sjízdnosti zmírněním
následků počasí do
12
hodin

Lipová
Luční
Mírová
Na Vyhlídce
Nerudova
Obchvat-kolem koupaliště

m
658
520
200
456
885
541
442
151
220
202
353
282

Chodní
k
Přilehlý hlavní obě strany
kolem cukrárny a nástupiště
od Sadové ke Školní vpravo
Přilehlý před 669 – 530
od světelné až na náměstí, strana kolem gymnázia
od nám.k Ruské vpravo
přilehlý 419-430 a kolem zdrav.střediska
před 483-484
kolem dokola
přilehlý před 551-576
ke křiž. Školní vpravo
přilehlý obě strany až k PČR

2208 pouze zastávky BUS
107 obě strany
Od Telecomu kolem zdravotního střediska – levý
442
1066 přilehlý hlavní obě strany
381 přilehlý od I/13 vpravo, od Telecomu vlevo
2230
744 Od Palackého vpravo až do lázní
910 Petlérská obě strany
Nádražní od světelné k AN obě strany, dále
levá strana až k nádraží ČD
Pražská od kolejí obě strany směr Kadaň
až k porcelánce
Osvobozená od světelné směr CV obě strany
200 Ne
220 od čp.357-364
488 hlavní od Panoramy k Vyhlídce
584
384 od I/13 ke Komenského vlevo
200
165 přilehlý obě strany
227 od Třebízského ke škole
252 strana 225-234 pak od ČS k Pražské
115 Ano
306
746
150
487
62
306
327
115
415
230
120
350
152
285

Palackého
Pionýrů
Pod Panoramou
Pod Pivovarem
Pod Skalkou
Pod Stadionem

220
202
353

Propoj Školní-Petlérská
Průsek
Přívozní
Rašovická
Řezáčova
Říční

260
837
498
992
302

Sadová -část

202

m
1700
320
120
296
1030
216
520
60
220
200
350
685
100
214
440
1300
190
796
1681
590
1101
320
220
430
313
330
100
250
116
208

přilehlý po celé délce
strana od 450-460 pak vpravo k Ciboušovské

300
583

před 641-643
od 534 po křiž.s Větrnou,od školky obě strany

50
430

levá str. 566-569 od Olšové
Ano

320
116

horní chodník před objektem

230

od 17.listopadu str.502-511
511-516 k Sadové a dolů k Telecomu
přilehlý str. 395-403
-

303
416

198
218

od čp.375-380+střední chodník
-

361

od Normy směr Mírová levá strana

150

Souběžná
Sportovní

270
84

Sv.Čecha
Topolová
Třebízského
Útočiště
Větrná
Vítězná

181 526 strana před 577-581
281 od 1/13 kolem hotelu ke Karlovarské
2430
286
1033

Zátiší
Žitná
B. Němcové
Bezručova
Dukelská
Jižní
K Rašovické Lávce
Klášterecká Jeseň
Komenského - část
Kulturní dům směr Lidl -propoj

729
222
280
345
136
121
860
250
300
261

přilehlý 644-650,pak 663-665
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Lidická-kapsa
Nad Tunýlkem
Pionýrů
Propoj Dlouhá-Útočiště
Propoj Topolová - Školní
Přívozní

80
250

Ne
Ne

215
230

Slunečná
Sportovní - část, spodní
Svahová
Švermova
Tyršova
Urxova

136
100
321
570
145
126

ne
ne
ne
ne
ne
ne

Útočiště
Vítězná-část
Vodní a výjezd kolem loděnice
Za Korkem

ne
ne
1346 ne
120 ne
538 ne
ul. Chomutovská od kulturního domu pod Lidlem a
Tescem směr ke křiž.Třebízského

Ruská
Řezáčova-část
Sadová- zezadu
Severní

Žižkova

Parkoviště:

Celkem

837
215
105

propoj kolem školky do ulice Lesní
Ano
Ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Rašovice
Rokycanova

III. Pořadí zajištění
sjízdnosti zmírněním
následků počasí do
48
hodin

348

Přilehlý

17.listopadu
Dlouhá
Lesní
Petlérská- Market

107
80
86
92

Sportovní
Školní
Topolová

131
86
265

U Odety

120
3899
4

Spojka od křiž. Olšová-Okružní-Topolová do Lipové
průjezd
průjezd
průjezd
průjezd

190

233
314

220

218
340

400
144

průjezd
průjezd

průjezd
průjezd
2015
0

Příloha č. 4 Smlouvy
Seznam zastávek MHD (autobusových zastávek)
ulic
e

Kyselka
Náměstí
Chomutovská u parku
Kulturní dům, škola
U potoka
U koupaliště
Útočiště
Olšová
Okružní
Petlérská II
Petlérská I
Autobusové nádraží
Nádraží ČD
Pražská
U porcelánky
Průmyslová zóna otočka
Průmyslová zóna pod viaduktem
Průmyslová zóna za kruhovým
objezdem

nástupiště
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
10
2
2
1
2
2
2

Příloha č. 5 Smlouvy
Boxy na posypovou
sůl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dům
17. listopadu
17. listopadu
B.Němcové
Budovatelská
Budovatelská
Komenského
Královéhradecká
Na Vyhlídce
Okružní
Olšová
Pod Stadionem
Sadová - u lékárny
V.Řezáče
Žitná - Dlouhá
Žitná - Polní

č.p./bližší upřesnění
482
523
hasiči
482
485
463
428
před hřištěm
MHD
573
411
380
666
644

