Systémové číslo VZ P20V00000481

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele:2020-0739/OKD

Článek I.
Subjekty smlouvy
Objednatel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jaroslav Hrouda, primátor města
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna Praha
921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a
Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Technické služby Děčín a.s.
Březová 402, 405 01 Děčín III
64052257
CZ64052257
ČSOB
1815353223/0300

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“ uzavírají tuto smlouvu o dílo.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zajištění květinové výzdoby na sloupech veřejného osvětlení v centru města
Děčín, v ulicích Tyršova, Tyršův most, Křížova, Myslbekova, Masarykovo náměstí, Litoměřická (most),
Smetanovo nábřeží (park pod zámkem), ul. 2. polské armády, kruhový objezd Náměstí Svobody.
2. Mobiliář je ve vlastnictví města a sestává se ze 160 dvoustěnných samozavlažovacích mís GREEN
CITY (průměr 850 mm, šířka 425 mm, výška 330 mm, váha 5,5 kg, objem substrátu 38 litrů, objem pro
rezervu vody 4,5 litrů, objem pro zálivku 17 litrů). Tyto květináče budou umístěny na 80 sloupech
veřejného osvětlení na již instalovaných objímkách, které jsou umístěny ve výšce cca 2,80 m. Mobiliář
bude uskladněn u zhotovitele ihned po skončení sezony roku 2020.
3. Květinové mísy budou osázeny v období od 15. 05. do 31. 10. v každém roce trvání smlouvy.
Specifikace díla:
a) dodání rostlinného materiálu (sazenice, substrát - půdní kondicionér) ve složení:
Pelargonium peltatum – muškát převislý jednoduchý,
Pelargonium peltatum – muškát převislý plnokvětý,
Surfinia – surfinie,
Begonia tuberhybrida – begonie hlíznatá převislá,
Begonia semperflorens – voskovka, ledovka,
Sanvitalia procumbens – vitálka plazivá,
Calibrachoa – Milion Bells, minisurfinie,
Diascia – ostruhatka,
Sutera diftusus – Bacopa,
Verbena – sporýš,
Lobelia erinus – lobelka drobná,
Fuchsia – fuchsie,
Scaevola – vějířovka,
Bidens – dvouzubec, Balkongold,
Plectranthus forsteri – Moud, molice,
Dichondra argenta – stříbrný vodopád,
Nepeta – glechoma,
b) osázení květinových mís,
c) kompletace květinových mís,
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

d) rozmístění a instalace květinových mís na sloupy veřejného osvětlení (nakládka, rozvoz, vykládka,
bezpečné zavěšení),
e) následná péče po celé vegetační období,
f) pravidelná zálivka, která musí být přizpůsobena klimatickým podmínkám včetně přihnojování,
g) pravidelná kontrola minimálně 1 týdně (zdravotní stav rostlin, vitalita rostlin, upevnění mís na
sloupech, utažení háků),
h) odinstalace, odvoz a zimní uskladnění květinových mís u zhotovitele,
i) likvidace rostlinného materiálu.
Jednotlivé druhy sazenic uvedené v článku II odst. 3 písm. a) budou použity ve výsadbách k sobě tak,
aby měly stejné nároky na umístění (jižní a slunná stanoviště nebo stín nebo polostín), zálivku
i hnojení. Počet druhů sazenic v jednotlivých mísách není omezen.
Druhy sazenic uvedené v článku II odst. 3 písm. a) budou zvoleny tak, aby bylo dosaženo pestrosti
výsadby a jednotlivé druhy rostlin se k sobě esteticky hodily. Výsadby mohou být pestrobarevné nebo
v jednom barevném tónu. Součástí květinových mís budou také rostliny okrasné listem.
V květinových mísách umístěných na Tyršově mostě a na mostě v Litoměřické ulici budou použity
pouze sazenice Pelargonium z důvodu klimatických podmínek.
Zhotovitel použije pouze zdravé a silné rostliny (mateční rostliny) z důvodu požadovaného okamžitého
estetického efektu v ulicích.
Zhotovitel předloží vždy do 30.11. daného kalendářního roku návrh druhů rostlin a barevné složení
květinových mís pro jednotlivé ulice ke kontrole a schválení zástupci objednatele. V případě, že ve
stanovené lhůtě nepředloží zhotovitel shora uvedený návrh skladby květinových mís, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn jednostranným pokynem změnit umístění jednotlivých květinových mís
a zhotovitel je povinen se takovým pokynem řídit a provést změnu umístění ve lhůtě stanovené
objednatelem.
Článek III.
Doba plnění
Tato smlouva se uzavírá od 01.11.2020 do 31.10.2022 s 2 měsíční výpovědní lhůtou.
Článek IV.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran
v celkové výši 578 952 Kč bez DPH, (slovy pětsetsedmdesátosmtisícdevětsetpadesátdva/Kč.)
2021

2022

z toho celková cena za dodávku veškerého
rostlinného materiálu, osázení, kompletaci,
rozmístění dle této smlouvy činí:

156 376,- Kč bez DPH

156 376,- Kč bez DPH

celková cena za následnou péči včetně
pravidelné zálivky, přihnojování, odvozu,
likvidace a zimního uskladnění dle této smlouvy
činí:

133 100,- Kč bez DPH

133 100,- Kč bez DPH

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními
předpisy.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli v každém roce trvání smlouvy dle provedených prácí.
5. Daňový doklad bude vystaven na dodávky veškerého rostlinného materiálu, osázení květinových mís,
kompletaci květinových mís, rozmístění květinových míst na sloupy veřejného osvětlení tzn. nakládku,
rozvoz, vykládku a zavěšení.
6. Daňový doklad za následnou péči včetně pravidelné zálivky, přihnojování, odinstalace, odvozu,
likvidace a zimního uskladnění bude vyúčtován do 31. 10. kalendářního roku.
7. Cena za dodávku i následnou péči bude zaplacena na základě daňového dokladu na účet zhotovitele
uvedený v čl. I, který zhotovitel zašle objednateli na adresu uvedenou v čl. I, této smlouvy.
8. Splatnost daňového dokladu byla sjednána ve lhůtě 21 dnů ode dne obdržení objednatelem.
9. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné
zakázky P20V00000481.
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10. Cena za dílo je cenou úplnou a zhotovitel se zavazuje, že v rámci ceny díla zabezpečí řádné
a včasné provedení díla dle této smlouvy (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) a řádné plnění díla po
celou dobu trvání této smlouvy. Cena díla pokrývá veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle
této smlouvy.
Článek V.
Nebezpečí škody, pojištění, odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazků z této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti
za škody vzniklé při předmětu podnikání s minimálním limitem pojistného plnění 5.000.000 Kč.
Zhotovitel je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné
smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou
smlouvu s limitem pojistného plnění shora uvedeným, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu na majetku objednatele, způsobenou porušením povinností ze smlouvy,
nesprávným nebo nedovoleným pracovním postupem či nedodržením technologických postupů.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při výkonu služby svých zaměstnanců. Případné náhrady
uplatňuje u subjektů, které škodu způsobily.
4. Zhotovitel ručí za bezpečnou instalaci květinových mís Green City a bezpečný provoz po celou dobu
trvání smlouvy. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
5. Květinové mísy GREEN CITY musí být umístěny v bezpečné výšce na sloupu tak, aby nedošlo k jejich
pádu, nedošlo k ohrožení automobilů, chodců, jezdců, řidičů apod. a zhotovitel je povinen 1x týdně
prověřit jejich stav upevnění. O tomto úkonu je povinen sepsat na konci každého týdne zápis a předložit
jej objednateli. V zápise o provedení kontroly je povinen uvést zhotovitel nejméně den, hodinu a místo
provedení kontroly, jména konkrétních osob, které provedly kontrolu s jejich podpisem, případě uvést
registrační značku (SPZ) vozidla, které bylo u kontroly použito. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit v případě, že:
a) zhotovitel neprovede řádně a včas kontrolu upevnění, nebo
b) nepředloží ani na základě výzvy zápis o provedení kontroly, nebo
c) zápis o provedení kontroly bude obsahovat nepravdivé nebo nesprávné údaje.
6. Zhotovitel ručí za dodržení schváleného návrhu druhů rostlin a barevného složení květinových mís pro
jednotlivé ulice. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
7. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro porušení povinnosti zhotovitele, jsou strany
povinny vrátit si vzájemně svá plnění v důsledku zániku smlouvy. V takovém případě si zhotovitel
vlastním nákladem odebere veškeré sazenice a substrát obsažený v mísách objednatele a to do 14 dnů
ode dne odstoupení od smlouvy. Ve stejné lhůtě je povinen vrátit objednateli celou cenu díla sníženou
o:
a) 1/18 ceny dodávky za každý celý ukončený kalendářní měsíc trvání této smlouvy a
b) cenu již provedené a zaplacené následné péče za každý celý ukončený kalendářní měsíc trvání této
smlouvy.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
9. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 8 tohoto článku smlouvy ukázalo jako
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Článek VI.
Záruka
1. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
2. Dílo je nutno provádět tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Nesmí dojít ke kontaminaci
prostředí při skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Rovněž nesmí dojit k jejich předávkování.
3. Pokud dojde k úhynu rostlin je zhotovitel povinen na své náklady bezodkladně zajistit novou výsadbu.
Článek VII.
Součinnost
Objednatel prohlašuje a zaručuje se, že poskytne zhotoviteli v přiměřené lhůtě na jeho požádání
nezbytnou součinnost pro objednané služby.
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Článek VIII.
Smluvní pokuty a úroky
1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provádět dílo dle článku II. této smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla. Tímto ustanovením není dotčeno právo
na náhradu škody.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vrácením ceny díla dle čl. V odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok
z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Při zneškodňování veškerých odpadů se musí postupovat v souladu se Zákonem o odpadech
č.185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Veškeré případné spory ze smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem budou řešeny před
soudy České republiky s vyloučení jakýchkoli rozhodčích soudů či rozhodců. S odkazem na ust. § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bude místně příslušným soudem pro spory mezi
objednatelem a zhotovitelem soud určený podle sídla objednatele.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden
výtisk.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
V Děčíně dne 22.10.2020

V Děčíně dne 14.10.2020

.........................................................
za objednatele
Jaroslav Hrouda, primátor města

................................................................
za zhotovitele
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