Smlouva o poskytování služeb
na akci:
„Vyčištění retenční nádrže včetně revitalizace břehů – v IP Verne“
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:
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:
Sídlo:
IČO / DIČ:
Jehož jménem jedná:
Společnost je zapsaná v
značka: C 276301
(dále jen "dodavatel")

VR servise trades s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
06110541
CZ06110541 -neplátce DPH
Václav Roller, jednatel společnosti
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.

II.
Předmět, rozsah a místo plnění smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zajistit vyčištění (odbahnění, odtěžení sedimentů a
odstranění vegetace) retenční nádrže a odstranění náletových dřevin vč. posekání trávy
z břehů retenční nádrže v IP Verne v Klášterci nad Ohří. Popis předmětu zakázky je uveden
ve Specifikaci předmětu zakázky, která je přílohou této smlouvy.
2. Hlavním místem plnění smlouvy je retenční nádrž vč. betonové příjezdové rampy na
parcelách č. 1340 a 1341 v v k. ú. Vernéřov.
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III.
Cena
Cena je stanovena za celý předmět veřejné zakázky jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná. V ceně je zahrnut úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další
položky vycházející z této smlouvy. Cena je stanovena takto:

Akce
Vyčištění retenční nádrže včetně
revitalizace břehů – v IP Verne

Cena bez DPH

Celková cena

482 346Kč

482 346Kč

IV.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a je účinná od 01. 10.
2017 do 30. 11. 2017.
V.
Platební a fakturační podmínky
1. Fakturace může být provedena po dokončení akce, přičemž k fakturované částce bez
DPH bude účtováno DPH dle právních předpisů platných v době fakturace.
2. Právo fakturovat vznikne dodavateli dnem podpisu protokolu z kontroly po dokončení
akce. Tento protokol z kontroly musí být součástí faktury.
3. 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 § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
4. 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.
5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.
6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené
daňové povinnosti.
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7. 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.
8. 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.
9. Faktury musí být zaplaceny do 30 dnů od doručení, není-li na faktuře uvedená
lhůta splatnosti delší.
10. 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, jinak nemusí být zaplaceny.
11. Platby budou v Kč, a to bezhotovostní ve prospěch běžného účtu příjemce na
bankovní spojení uvedené na faktuře nebo v hotovosti do pokladny příjemce.
12. Obě strany jsou povinny při placení faktur použít jako variabilní symbol číslo
faktury.
VI.
Způsob provádění služeb
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kontrolovat provádění akce
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.
2. Po dokončení akce se provede kontrola za účasti odpovědného pracovníka
objednatele a oprávněného zástupce dodavatele. O provedené kontrole se vyhotoví
protokol. Ke zjištěným nedostatkům se stanoví termíny na jejich odstranění. Protokol
bude nedílnou součástí fakturace.
3. Jestliže jsou práce prováděny zřejmě vadně, je dodavatel již během jejich
provádění povinen na výzvu objednatele (písemnou nebo e-mailovou) vždy do 7
pracovních dnů od doručení této výzvy odstranit nedostatky v provádění akce způsobené
porušením požadavků objednatele na kvalitu a rozsah akce stanovených v příloze č. 1 této
smlouvy.
4. Za porušení zaviněné dodavatelem se nepovažuje, pokud toto porušení bylo zapříčiněno
mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami. Za takové se považují setrvalé srážky
po dobu minimálně deseti dnů v jednom měsíci, povodně, vichřice apod.
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5. V případě, že nebude z technických, klimatických či jiných důvodů možné provést
některou službu dle přílohy této smlouvy v požadované kvalitě v určeném období, je možné
provést tzv. náhradní plnění v termínu určeném dle dohody s objednatelem.
6. Ke kontrole po skončení díla budou předloženy doklady o množství a způsobu likvidace
sedimentů a jiných odpadů vzniklých při akci.
VII.
Provedení služeb
1. Dodavatel splní svou povinnost provést službu jeho řádným ukončením a předáním
předmětu smlouvy objednateli, a to v rozsahu, kvalitě a způsobem provedení definovaným
v příloze č. 1.
2. Závazek dodavatele se hodnotí po dokončení akce a je splněn podpisem
protokolu dle článku VI. bodu 2 této smlouvy podepsaného odpovědnými pracovníky
dodavatele a objednatele. Pokud v protokole objednatel odmítne provedené práce převzít,
musí uvést důvody, pro které odmítá práce převzít. V případě, že v tomto protokole jsou
uvedeny vady, je závazek splněn odstraněním poslední vady z tohoto zápisu.

VIII.
Smluvní pokuty
1. Pro případ porušení smluvních povinností ze strany dodavatele se sjednává
smluvní pokuta v těchto případech:
a) V případě, že dodavatel nedodrží termín pro vyčištění retenční nádrže včetně revitalizace
břehů – v IP Verne do 30. 11. 2017, zaplatí dodavatel objednateli jednorázovou pokutu ve
výši 1 500 Kč za každý den prodlení.
b) V případě, že dodavatel poruší jiné požadavky objednatele stanovené touto smlouvou a
její přílohou, zaplatí dodavatel objednateli jednorázovou pokutu ve výši 5 000 Kč za každé
zjištění.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny
písemnými vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou stran
oprávněných jednat ve věcech smluvních.
2. Tuto smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé straně.
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3. Dodavatel odpovídá za provedení činnosti 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.
4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i
dodavatel po jednom vyhotovení.
5. 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 Želině dne:

………………………………………………
Ing. Štefan Drozd, starosta
Město Klášterec nad Ohří
za objednatele

………………………………………………
Václav Roller
jednatel společnosti
za dodavatele

Stránka 5 z 6

Příloha ke smlouvě

Specifikace předmětu zakázky
„Vyčištění retenční nádrže včetně revitalizace břehů – v IP Verne“
Předmětem zakázky je zajistit vyčištění (odbahnění, odtěžení sedimentů a
odstranění vegetace) retenční nádrže a odstranění náletových dřevin vč. posekání
trávy z břehů retenční nádrže v IP Verne v Klášterci nad Ohří.
Retenční nádrž se nachází v IP Verne cca 3 km od Klášterce nad Ohří v k. ú. Vernéřov
na parcele č. 1340 (výměra 2745 m2). Dno nádrže je dvoustupňové, přičemž horní
dno pod úrovní přítoku je opevněno polovegetačními tvárnicemi. Dno těsně kolem
přítokového objektu do nádrže je opevněno masivním kamenným dlážděním do
železobetonu. Spodní dno u výtokového objektu (požeráku) je vybetonované ze
železobetonu až do úrovně horního dna. Podle projektu je v nejhlubší části nádrže (u
požeráku) 1,00 m vody.
Součástí nádrže je i betonová rampa (příjezdová cesta) o rozměrech cca 36 x 3,6 m,
která se nachází v k. ú. Vernéřov na parcele č. 1341 (výměra 134 m2).
Objednatel v rámci této akce požaduje:
1. Vyčištění (odbahnění, odtěžení sedimentů a odstranění vegetace) retenční nádrže
v celé rozloze včetně česlí a betonové rampy.
2. Odvoz a likvidaci sedimentů a ostatního odpadu dle platné legislativy.
3. Odstranění náletů a posekání trávy na březích vodní plochy.
Hlavním místem plnění veřejné zakázky je retenční nádrž vč. betonové příjezdové
rampy na parcelách č. 1340 a 1341 v k. ú. Vernéřov.
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