
SMLOUVA O DÍLO
na provedení služeb (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele'

Název veřejné zakázky:

,,Pravidelné blokové čištění komunikaci v Čáslavi na rok 2020-2022"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Sídlo: Pražská 1321/38, 102 00 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 19775
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

objednatel a zhotovitel uzavíraji podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Pravidelné blokové Čištění komunikací v Čáslavi na rok
2020 - 2022" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou



Předmětem plnění je blokové Čištění místních komunikaci v Čáslavi a cyklostezky Čáslav -
Filipov stanovené v přílohách č. 5 a 6 zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástítéto
smlouvy:

· Jednorázové jarní blokové čištěniv rozsahu dle přílohy Č. 5,

· Pravidelné strojní blokové čištění + cyklostezky dle přílohy č. 6.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli stanovený rozsah díla v termínech uvedených
v příloze č. 5 a 6 zadávací dokumentace.

Změnit termín nebo způsob prováděni prací je možné pouze po dohodě obou stran. Zejména
pak s ohledem na aktuálni povětrnostní situaci nebo v případě, že tato změna povede ke
zlepšeni kvality poskytovaného plnění.

Harmonogram prací pro rok 2021 - 2022 bude upřesněn vždy před zahájením jednotlivých
prací (zahájení jednorázového blokového čištěni a pravidelného blokového čištěni - březen
příslušného roku), objem prací zůstává pro všechny roky stejný (jednorázové ČiŠtěni - cca 45
km, blokové čištění - 30 pracovních směn po 8 hodinách, cyklostezka 7x ročně - duben až
říjen)

Zhotovitel je povinen provádět pro objednatele práce a poskytovat mu plnění za pevně
stanovenou cenu — paušální odměnu v tomto rozsahu:

a) Jednorázové jarní blokové čištění komunikací pro vozidla, které zahrnuje ruční předčištění
krajnic, vlastní čištěni za použiti mechanizace, kropeni komunikací dle potřeby, spolupráci
s Městskou policii a pracovníky Města Čáslavi při odstraňováni překážek na komunikacích
v den čištěni, likvidaci a odvoz smetků, včetně zajištění přenosného dopravního značení a jeho
povoleni MěÚ Čáslav, odbor dopravy (B28 + DT - zametání komunikace), které musí být
instalováno min. 7 dní před zahájením prací. Čištěni bude prováděno jedenkrát ročně dle
seznamu komunikaci (ulic) zařazených do jednotlivých bloků uvedených v příloze č. 5. celkový
rozsah jednorázového jarního blokového Čištění činí 24 pracovních směn.

b) Pravidelné blokové čištěni komunikací, které zahrnuje vlastní čištění za použití
mechanizace, odvoz a likvidaci smetků, bude prováděno vterminech od 12.4.2020 do
1.11.2020 (v nás|edujÍcÍch letech bude harmonogram prací vždy upřesněn v měsíci únoru
příslušného roku) opakovaně vždy min. lx za 7 dni v počtu celkem 30 pracovních směn
zametacího vozidla po 8 hod. Čištěni cyklostezky Čáslav - Filipov bude prováděno lx měsíčně
v období duben až říjen. Rozsah čištění je uveden v příloze č. 6.

2 TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

Termín plnění tohoto díla je březen 2020 - prosinec 2022
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3 CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

ROK KČ bez DPH KČ včetně DPH

jednorázové čištěni 2020 280 800,- 339 768,-

Blokové čištěni - 30 směn 2020 324 000,- 392 040,-

Cyklostezka - 7 zametání 2020 21 600,- 26 136,-

jednorázové Čištění 2021 280 800,- 339 768,-

Blokové čištění- 30 směn 2021 324 000,- 392 040,-

Cyklostezka - 7 zametáni 2021 21600,- 26 136,-

Jednorázové Čištěni 2022 280 800,- 339 768,-

Blokové čištění- 30 směn 2022 324 000,- 392 040,-

Cyklostezka - 7 zametání 2022 21600,- 26 136,-

Celkem 2020 - 2022 1 879 200,- 2 273 832,-
(z toho DPH 21% 394 632,-)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž uvedené
jednotkové ceny, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze
překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

Podkladem pro stanoveni ceny je harmonogram prací uvedených v příloze č. 5 a 6. Zhotovitel
potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady za práce uvedené v ČI. 1 ,,Předmět
plnění".

Jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámi to
bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 3 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu
odlišné provedeni prací od popisu nebo od kvalitativnIch podmínek obsažených v zadávací
dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovidajÍcÍ cena. O výsledné
Částky, které vyplynou z oceněni těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena
nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
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Bude-li objednatelem vyžadováno provedeni prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesněni rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které
nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

4 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem prací, který je nedílnou přílohou
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět práce a poskytovat plnění dle této smlouvy řádně, bez závad a
v kvalitě uznané objednatelem při přejímce dle pokynů objednatele a umožnit kdykoliv
objednateli kontrolu jejich prováděni. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto
smlouvou, je objednatel oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých nekvalitním
prováděním na náklady zhotovitele a prováděni díla řádným způsobem.

Zhotovitel je povinen provádět čištění a údržbu komunikací tak, aby umožňovaly bezpečný
pohyb silničních vozidel a bezpečný pohyb chodců po nich a odpovídá objednateli v plném
rozsahu za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti udržovat komunikace řádně
vyčištěné tak, aby byly schůdné a sjízdné bez jakýchkoli závad. Rovněž tak odpovídá za škody
způsobené svou činnosti.

zjištěné závady je povinen zhotovitel odstranit bez zbyteČného odkladu nejpozději do dvou
dnů.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění
činnosti uvedené v této smlouvě na částku minimálně milion korun českých a toto pojištěni
udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

Objednatel si je vědom možné změny terminu jednotlivých prací kvůli klimatickým
podmínkám.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
oznaČeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky.
Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existují překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které
byly objednateli známy včetně jejich účinků.
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5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány:

· Jednorázové jarní blokové čištění- 1 faktura po ukončení prací za každý rok

· Pravidelné blokové čištění + cyklostezka - faktura lx za měsíc (skutečný počet
provedených pracovních směn)

Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručeni objednateli.

Faktura musíobsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo
smlouvy o dílo.

Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její
splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta
splatnosti. Od okamžiku doručeni opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti
faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den
lhůty splatnosti odepsána Částka z úČtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele Činí 0,05 % z nezaplacené Částky za každý
den prodlení.

6 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové
hospodářství a nakládánís odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z
používáni takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užIvánIm Škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Vzhledem ke skutečnosti, Že plnění díla bude prováděno v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:
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- prostor plnění díla řádně zabezpečit tak, aby nedoŠlo ke zraněni osob,

- zajistit, aby prováděni díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajÍcÍch objektů, případná škoda
jde k tíži zhotovitele,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost, povoleni a umístěnÍ o
dopravního značení.

7 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění Činností, které jsou
předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkajÍcÍ
se živnostenského oprávnění zhotovitele.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem Č. 110/2019 Sb., o
zpracováni osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět pro některý z těchto důvodů:

· Zhotovitel poruší svůj závazek nebo povinnost uvedenou v této smlouvě a
nesjedná nápravu ihned ani na základě písemného upozorněnjobjednate|e,

· Zhotovitel ztratí oprávněni k podnikatelské činnosti, kterou dle této smlouvy je
povinen zajišťovat,

· Na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurs, bude proti němu zahájeno
soudem konkursní nebo vyrovnávací řIzenI nebo návrh na prohlášení konkursu
nebo zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

· Smlouva skončí dnem doručeni výpovědi zhotoviteli.
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Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud je objednatel o vÍce než dva měsíce
v prodlení s placením řádně vyúčtované faktury - daňového dokladu a nesjedná nápravu po
uplynutí této měsIčnI lhůty ani na základě písemné výzvy zhotovitele do jednoho měsíce od
jejího doručení objednateli.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotoveni.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 7 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajÍcÍ se realizace akce
se považují jen za přípravné jednání.

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasía že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé
a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 47/2020 ze dne
5.2.2020.

V Čáslavi dne Jŕ¢j V Čáslavi dne 19.2.2020

Objednatel: jUDr. Vlastislav Málek, starosta Zhotovitel: Ing. Radek Doležal, regionální ředitel
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Příloha č. 5

jednorázové jarní blokové čištěni

Jedná se o blokové čištění niže uvedených komunikací (cca 45 km) pro vozidla, které zahrnuje
ruční předčištění krajnic, vlastní čištěni za použití mechanizace, kropení komunikací dle
potřeby, spolupráci s Městskou policii a pracovníky Městského úřadu Čáslav při odstraňováni
překážek na komunikacích v den čištění, odvoz a likvidaci smetků, včetně zajištění dopravního

V

značeni.

17. - 18.03.2020 - ul. Chrpová, K Vodrantům, U Lesoparku, Sluneční, Luční, L. Formanové, J.
Kratochvílové, U Cihelny, Konvalinkova, Habrová, Modřínová, Břízová, Ke
Koupališti.

19. - 20.03.2020 - Komenského nám., J. Karafiáta, Váchova, Palackého, Quisova, J.R. z Dubé.

22.03.2020 nám Jana Žižky z Trocnova, Kosteln' nám., ul. Kl. Čermáka, Form'kova, Přemysla
Otakara ll (od nám. J.Z. z Trocnova ke schodům), Gen. Fr. Moravce, PoŠtovní.

23. - 24.03.2020 - úl. J. Mahena (od úl. Gen. Fr. Moravce k úl. Masarykova), R. Těsnohlídek
parkoviště před č.p. 1519 - 1521, parkoviště před č.p. 1525 - 1527,
parkoviště před č.p. 1538 - 1540.

25. - 26.03.2020 - úl. žitenická, parkoviště a vozovka před č.p. 1305 - 1308, Havlenova, A.
Dvořáka, E. Krásnohorské, Fibichova, Družstevní, R. Těsnohlídek.

27. a 29.03.2020 - ul. B. Smetany, Sadová, V Toufárně, V Břízkách, jeníkovská, sídliště
Jeníkovská (Kreml, bytovky za nemocnicí), Prokopa Holého, ŠIpková, Na
Skále, Lísková, Akátová, Trnková.

30. - 31.03.2020 - úl. Dusíkova, Jablonského, Husova, 28. října, Formanova, K. Hilberta, j.
Myslbeka, M. Alše, sídliště Bojovníků za svobodu + ,,hokejka" a okolí.

01. - 02.04.2020 - úl. Travní, žitná, jetelová, Novodvorská, Za Rybnikem, Zahradní, Na
Vyhl'dce, L'pová, Květinová, Čeplova, Jahodová, Jasm'nová, F'alková,
Malinová, Růžová, jiřinová, Šeříková.

03. a 05.04.2020 - úl. TyrŠova, Pod Zahradami, Dr. K. Tesaře, j. Zeliny, Dr. Skrdleho,
Kaunického, Sedláčkova, Pazderského.

06. - 07.04.2020 - ul. Vrchlického, B. Němcové, A. Jiráska, J. Kollára, Přemysla Otakara ||.

08 - 09.04.2020 úl Gen. Eliáše, jiřího z Poděbrad, Sv. Čecha, J. Jungmanna, P.J. Šafaříka,
Filipovská, Dobrovského, Průchova, Chittussiho, M. Ulického.

10. a 12.04.2020 - úl. Nad Budínem, Na Mýtě, Javorová, Jilmová, Topolová, Jabloňová, Nad
Rezkovcem, Chotusická, Potoční, E. Picka.

13.04.2020 - ul. Pod Nádražím, pod Pilou, Plynárenská, Koželuhy, Nazaret.



Příloha č. 6

Pravidelné blokové Čištění
30 pracovních směn

jedná se o blokové čištění komunikací určených Městským úřadem Čáslav, oddělením investic,
které zahrnuje vlastní Čištění, odvoz a likvidaci smetků. Bude prováděno v terminech od
12.04.2020 do 01.11.2020 (podrobněji viz níže) opakovaně vždy min lx za 7 dniv poČtu celkem
30 pracovních směn zametacího vozidla a posádky po 8 hod.

1. 12.04.2020
2. 19.04.2020
3. 26.04.2020
4. 03.05.2020
5. 10.05.2020
6. 17.05.2020
7. 24.05.2020
8. 31.05.2020
9. 07.06.2020
10. 14.06.2020
11. 21.06.2020
12. 28.06.2020
13. 05.07.2020
14. 12.07.2020
15. 19.07.2020
16. 26.07.2020
17. 02.08.2020
18. 09.08.2020
19. 16.08.2020
20. 23.08.2020
21. 30.08.2020
22. 06.09.2020
23. 13.09.2020
24. 20.09.2020
25. 27.09.2020
26. 04.10.2020
27. 11.10.2020
28. 18.10.2020
29. 25.10.2020
30. 01.11.2020

Pravidelné čištěni se provádí na komunikacích: ul. Masarykova, ul. Pražská, ul. Jenikovská, ul.
Tylova, úl. Na Bělišti, ul. Chrudimská, úl. Gen. Fr Moravce, úl. Žacká, část ul. Za Rybníkem,
nám. Jana Žižky z Trocnova. Seznam těchto komunikací může být během roku změněn nebo
doplněn dle stavu jednotlivých komunikací.

ČiŠtění cyklostezky Čáslav - Filipov (cca 4 km)se provádí jedenkrát za měsíc v termínu duben
— říjen (7 zametáni).


