Smlouva o stěhování
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a zák.

č. smlouvy

č.

8912012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

103/0006989212021

Objednatel
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (dále SVK)
ul. Gen. Klapálka, 1641,272 01 Kladno
IČ: 00069892
DIČ: nejsme plátci DPH
Id datové schránky: xu9w62t
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Kladno, č. ú. 274341910/0300
kterou zastupuje Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel

tel.

mail:

a
Poskytovatel
ASEN Logistic s.r.o.
Jaurisova 515/4, 14000 Praha 4
kterou zastupuje Ing. Jiří Pichrt, jednatel společnosti
IČ:02212871
DIČ: CZ02212871
Spisová značka vOR: 216824/MSPH/Městský soud v Praze
tel.
mail:

I. Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout komplexní přestěhování knihovního fondu v době, množství a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit sjednanou cenu.
II. Specifikace předmětu smlouvy
1. Stěhování bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele a nabídkou poskytovatele. Předmětem bude přestěhování knihovního fondu (dále KF), včetně části knihařské
dílny, ze stávajících externích skladů do Centrálního depozitáře v Divadelní ulici.
•

Místem určení je Centrální depozitář v Divadelní ulici, kat. území Kladno, parc.
5932/12.
Nákladní výtah v budově umožňuje transport knih do pater.
2. Množství knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů, map, notovin a dalších dokumentů) je 480-490 tisíc, tj. ca 11 000 regálových metrů (pozn. mírná odchylka je možná z důvodů přírůstkových změn či aktuálních výpůjček, resp. živých přesunů KF; tato odchylka
však nebude mít vliv na celkovou cenu, protože je vzhledem k celkovému objemu nepodstatná)
3. Místa svozů jsou v intravilánu města Kladno:
o II ul. Gen. Klapálka 1641 (vzdálenost od depozitáře 0,3 km, 21 % celkového objemu)
o 21 ul. Ocelárenská 1777 (vzdálenost 0,3 km, 13 % celkového objemu)
o 31 ul. Čs. armády 3235 (vzdálenost 1,8 km, 26 % celkového objemu)
o 41 nám. Sítná 3106 (vzdálenost 1,6 km, 8 % celkového objemu)
o 51 ul. Holandská 2665 (vzdálenost 2,7 km, 21 % celkového objemu)
o 61 ul. V. Maršnera 63 (vzdálenost 2,5 km, 9 % celkového objemu)
o 71 ul. Železárenská 1566 (vzdálenost 1,4 km, 2 % celkového objemu)
č.
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4.

Pověřená osoba Objednatele definuje přesné umístění KF dle signatur a pracovníci Poskytovatele umístí KF dle instrukcí pověřené osoby
5. Komplexní přestěhování KF zahrnuje:
•
•

přípravu stěhování, vč. přípravy pro schůdný výnos KF ze stávajících skladů
zajištění transportních přepravek a dalšího potřebného balícího/transportního materiálu

•
•
•
•
6.

uložení KF do přepravek a popis přepravek
nakládka do transportních vozidel a transport
vykládka v depozitáři a uložení do regálů v I.-III. NP dle rozpisu a za dohledu pověřené osoby
likvidace/odvoz/úklid transportního materiálu a dalších pomůcek
V ceně stěhování je rovněž zabezpečení potřebné ochrany před poškozením nakládacího a vykládacího prostoru, výtahové kabiny a podlahové krytiny depozitáře.
7. Za samozřejmé se považuje:
•
•
•

ochrana knihovního fondu (KF)
při nakládce a vykládce řazení dle signatur
ve spolupráci s Objednatelem zajištění Poskytovatele případných potřebných povolení vjezdu,
parkování apod.

•

jištění poskytovatele vlastní pojistnou smlouvou

III. Místo plnění
•

Místem plnění je Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, ul. Gen.
Klapálka 1641,27201 Kladno.

•

Místem nastěhování KF je novostavba depozitáře v Divadelní ulici. V budově je vjezdový (vykládací) prostor a vjezd do dvora. Jiné parkovací/vykládací prostory Objednatel nezajišťuje.

IV. Termín stěhování
•

•
•

•
•
•

Stěhovací práce budou zahájeny nejpozději 11. 10.2021. Plný stěhovací výkon je možný ale již
od následujícího dne po kolaudaci budovy, která je naplánovaná na 5. 10.2021. Přípravné práce
je možno po ústní dohodě zahájit ihned po podpisu smlouvy.
Stěhovací práce budou probíhat ve všední dny, tj. PO-PÁ, a to v době 07-19 hodin. Operativní
změna času denních prací je možná po oboustranné ústní domluvě.
Stěhovací práce budou dokončeny do 15 pracovních dnů. Prodloužení termínu je možné pouze
po oboustranném písemném odsouhlasení, přičemž souhlas může být udělen pouze při' udání
závažného důvodu, např. vyšší moc.
Na konci každého pracovního dne bude sepsán průběžný předávací protokol potvrzující přestěhování a řádné umístění KF dle signatur za daný den, bez vad a nedodělků
Dokončení veškerých stěhovacích prací bude potvrzeno předávacím protokolem s podpisy
oprávněných osob.
Objednatel je oprávněn odložit plnění smlouvy, pokud by stavební úřad při kolaudaci shledal
budovu nezpůsobilou provozu. V případě nezpůsobilosti delší než 6 měsíců je Objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Smluvní cena a platební podmínky
• Smluvní strany sjednávají cenu za komplexní přestěhování KF a knihařské dílny, viz bod Il/l ,
v rozsahu a za podmínek stanovených v bodu II této smlouvy v nepřekročitelné výši Kč
666758, tj. Kč 806777,18 vč. DPH (slovy osmsetšesttisícsedmsetsedmdesátsedm
korunčeských).
•

Uvedená cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele, které s plněním
smlouvy souvisí, včetně pohonných hmot, počtu a amortizace či pojištění automobilů, dopravy
stěhovací techniky a zaměstnanců na místo pracovního výkonu, případného ubytování pracovníků ad.)
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•
•

Právo fakturovat vzniká Poskytovateli po konečném převzetí předmětu smlouvy bez vad
a nedodělků Objednatelem.
Faktura musí splňovat veškeré náležitosti dle zák. Č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ji
vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti
začne běžet prokazatelným doručením opravené faktury Objednateli.

•

Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů po převzetí 100 % zakázky a považuje se za uhrazenou
dnem odepsání částky z účtu Objednatele.

•

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

VI. Pojištění
•

•

V návaznosti na zadávací podmínky Poskytovatel prohlašuje, že má po dobu platnosti této
smlouvy uzavřenu svou vlastní pojistnou smlouvu na pojištění za škodu způsobenou vlastní
činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Poskytovatele.
Smluvní strany sjednávají, že výše pojistné částky je minimálně ve výši hodnoty zakázky.

VII. Sankce
•

V případě porušení závazku uvedeného v bodu IV. je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty, a to až ve výši 5 % z celkové ceny za každých 48 hodin prodlení.

•

Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci se nedotýkají
práva domáhat se náhrady škody vzniklé poškozením přepravovaných předmětů. Zaplacením
sankce uvedené v předchozím odstavci není dotčeno právo požadovat náhradu škodu za poškození přepravovaných předmětů a povinnost druhé strany ji nahradit v plném rozsahu.

•

V případě prodlení Objednatele s proplacením faktury po splatnosti je Poskytovatel
požadovat proplacení úroku z prodlení v souladu s platnými právními předpisy.

oprávněn

VIII. Odpovědnost za vady a náhrady škody
•
•

Poskytovatel zodpovídá, že stěhování bude realizováno podle podmínek smlouvy, v souladu
s obecně právními předpisy a s dodržením knihovních standardů.
Smluvní strany sjednávají, že v případě poškození knihovní jednotky prokazatelně způsobené
Poskytovatelem dodá Poskytovatel náhradu v podobě identického nebo ekvivalentního' titulu.
Objednatel prokazuje poškození knihovní jednotky způsobené Poskytovatelem. Kompetentnost
náhrady posuzuje Objednatel.

•

Nebude-li identický či ekvivalentní titul možno obstarat, může být titul nahrazen částkou Kč
250 (dvěstapadesát). Nemožnost obstarání identického či ekvivalentního titulu posuzuje Objednatel.

•

V případě poškození obzvláště cenného titulu může být částka násobně navýšena, a to po písemném vyjádření odborníka v oboru (zaměstnanec Národní knihovny, Národní technické knihovny, renomovaný antikvář apod.)

•

Za poškozenou knihovní jednotku bude považována taková, kterou prokazatelně ztratí svou estetickou, užitnou či edukační hodnotu a nebude ji možno
o opravit v knihařské dílně
o dále půjčovat
o dále uložit v depozitáři
Smluvní strany se dohodli, že maximální souhrn vad, poškození a sankcí je limitován výší hodnoty zakázky.

•
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IX. Zpřístupnění smlouvy
1. Obě strany souhlasí v souladu se zněním zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s možným zpřístupněním, či zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů
a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
X. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby řádného provedení
Smluvní vztah zaniká

sjednaných služeb.

•
•

naplněním
jednostranným písemným odstoupením od smlouvy, a to zejména v případě nesplnění bodu IV.
této smlouvy, přičemž odstoupení nabývá účinnosti doručením odstoupení druhé smluvní straně; tímto odstoupením nejsou dotčeny případné nároky na zaplacení smluvních pokut, pokud
nárok vznikl před účinností odstoupení

•

písemnou dohodou obou stran

XI. Další ujednání, práva a povinnosti
• Poskytovatel se zavazuje postupovat při stěhování s velkou péčí. Vyskytnou-li se před zahájením anebo v průběhu práce nějaké překážky, je povinen neprodleně informovat Objednavatele.
•
•

Objednatel poskytne Poskytovateli nezbytnou součinnost k provedení díla.
Poskytovatel má povinnost archivovat dokumentaci k předmětu díla dle této smlouvy nejméně
po dobu dvou let.

•

Vadou plnění se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v této smlouvě.

•
•

Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti nabídce.
Podepsáním předávacího protkolu objednatel potvrzuje převzetí díla bez vad a nedodělků.

XII. Závěrečná ustanovení
• Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
• Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem v platném znění.
• Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech.
• Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
• Do registru smluv vloží smlouvu Objednatel.
Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Praha, dne 20.09.2021

Ing. Jiří Pichrt
Asen Logistic S.r.o.

Kladno,dne 20/9.

021

~n

ášek

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
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