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RÁMCOVÁ SMLOUVA
č. BF …../2017
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, 702 00
IČ: 000 97 381
DIČ: CZ00097381
zastoupen ve věcech smluvních: Bc. Petrem Smoleněm, ředitelem
zastoupen ve věcech provozních: Pavlem Dolenkem, vedoucím provozovny
č. účtu: 71238761/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
email: tsmoap@tsmoap.cz
dále jen „objednatel“
a
se sídlem
IČ:
DIČ:
zastoupen:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
v oddíle ________ vložka _____________
zastoupen ve věcech smluvních:
zastoupen ve věcech provozních:
č. účtu:
email:
dále jen „dodavatel“
objednatel a dodavatel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ust.
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“, tuto
rámcovou smlouvu
na poskytování dopravních služeb, služeb jeřábu a traktobagru

(1)

(2)

Článek I
Úvodní ujednání
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli na svůj náklad a nebezpečí
dohodnuté služby, a objednatel se zavazuje služby od dodavatele převzít a zaplatit za ně
dohodnutou cenu, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Dopravní služby, služby autojeřáby, traktobagry“, v němž byla
nabídka dodavatele vybrána jako nejvýhodnější. Smluvní strany berou na vědomí, že pro
práva a povinnosti stran jsou závazné též podmínky dle výzvy k podání nabídky na uvedenou
veřejnou zakázku, jakož i dle nabídky dodavatele podané v tomto výběrovém řízení, a to v
rozsahu v jakém nejsou v rozporu s výzvou k podání nabídky a touto smlouvou.

1.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Článek II
Předmět smlouvy
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli dopravní služby, služby
jeřábu a traktobagru spočívající ve výkonu činností pro objednatele za použití zařízení
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za řádně provedený předmět plnění specifikovaný
v odstavci (1) tohoto článku smlouvy cenu dle článku V této smlouvy.
Článek III
Doba účinnosti smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od uzavření této smlouvy do dne
31. 12. 2018 nebo do okamžiku, kdy dojde k vyčerpání částky uvedené v článku V odstavec
(1) této smlouvy, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
V případě, že objednatel uzavře smlouvu se dvěma a více dodavateli, započítává se do
finančního limitu dle odstavce (1) tohoto článku této smlouvy i cena plnění poskytnutého
ostatními dodavateli, s nimiž objednatel uzavřel smlouvu.
Článek IV
Postup zadávání jednotlivých zakázek a vymezení základních podmínek
Konkrétní služby dle článku II této smlouvy budou prováděny v souladu s touto smlouvou
v rámci jednotlivých dílčích zakázek, dále jen „zakázka“ nebo „zakázky“, a to na základě
požadavku objednatele, který bude učiněn telefonicky, elektronicky nebo písemně.
V požadavku objednatel uvede druh požadované služby (včetně použitého zařízení), místo a
termín poskytnutí služby. V případě zaslání požadavku na elektronickou adresu dodavatele
se požadavek považuje za doručený dodavateli okamžikem odeslání elektronické zprávy,
v případě, že požadavek byl učiněn telefonicky, považuje se za doručený okamžikem
uskutečnění telefonického hovoru.

(2)

Dodavatel se zavazuje provádět jednotlivé zakázky vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a na vlastní náklady.

(3)

Dodavatel se zavazuje použít k poskytování služeb dle této smlouvy zařízení splňující
podmínky dle platných obecně závazných právních předpisů a technických norem s tím, že
dodavatel musí zajistit, že tato zařízení budou obsluhována osobami k tomu způsobilými dle
platných obecně závazných právních předpisů a technických norem.

(4)

Součástí poskytnutí služby přepravy (tahačem) nadrozměrných nákladů je i zajištění
povolení pro přepravu těchto břemen dodavatelem.

(5)

Dodavatel je povinen nastoupit k provádění zakázky a zahájit provádění zakázky nejpozději
do 12 hodin od obdržení požadavku objednatele, nebude-li v požadavku uveden termín
pozdější. V případě, že předmětem zakázky je přeprava (tahačem) nadrozměrných nákladů
bude objednatel při stanovení termínu nastoupení k provádění zakázky respektovat
zákonné lhůty vyřízení povolení pro přepravu těchto nadrozměrných břemen.
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(1)

Článek V
Cena za plnění
Celková cena za veškeré jednotlivé zakázky realizované na základě této smlouvy je
stanovena na částku v maximální výši 200.000,00 Kč bez DPH. Pro dosažení limitu platí
ujednání dle článku III této smlouvy.

(2)

Cena poskytnutých služeb bude účtována dle ceníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy,

(3)

V ceně dle ceníku jsou obsaženy všechny náklady dodavatele spojené s řádným
provedením předmětu plnění zakázky.

(4)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného
plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

(1)

Článek VI
Dodání jednotlivých zakázek
Jednotlivé zakázky budou dodavatelem realizovány v souladu s požadavkem objednatele.

(2)

O provedení zakázky bude proveden zápis v „denním záznamu o provozu vozidla“, v němž
bude uvedena specifikace zakázky (specifikace použitého zařízení) a časový rozsah zakázky,
denní záznam o provozu vozidla musí být potvrzen objednatelem. Dodavatel je oprávněn
vystavit fakturu na cenu za provedení zakázky pouze na základě objednatelem potvrzeného
denního záznamu o provozu vozidla.

(3)

Pokud činností dodavatele při plnění zakázky dojde ke způsobení škody objednateli, nebo
jiným subjektům z nedbalosti či úmyslně, porušením právních předpisů či této smlouvy
nebo neplněním technických norem, ČSN nebo jiných norem souvisejících s předmětem
plnění je dodavatel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů
ode dne oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně nahradit.

(4)

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární
opatření vyplývající z povahy vlastních prací dodavatele, zajišťuje na pracovišti dodavatel
v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této smlouvy rozumí místo
nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem plnění zakázky, dodavatelem
vykonávány.

(5)

Dodavatel není oprávněn poskytovat plnění dle této smlouvy subdodavatelem bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

(6)

V případě, že bude zakázka provedena vadně, je dodavatel povinen odstranit vady
provedené zakázky na svůj náklad a to do 24 hodin od výzvy objednatele, v případě prodlení
je objednatel oprávněn odstranit vady zakázky sám na náklady dodavatele.
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(1)

Článek VII
Platební podmínky
Cenu za provedení jednotlivé zakázky uhradí objednatel na základě faktury vystavené
dodavatelem po řádném předání zakázky. Podkladem pro fakturaci bude denní záznam o
provozu vozidla potvrzený objednatelem; kopie tohoto dokladu je dodavatel povinen přiložit
k faktuře jako její přílohu.

(2)

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, včetně vyznačení
přenesené daňové povinnosti, pokud tak bude účtováno. Bez uvedených náležitostí, jakož i
bez smlouvou stanovených příloh a dále i v případě početních nebo jiných chyb ve faktuře,
není objednatel povinen fakturu uhradit a je oprávněn ji dodavateli vrátit k opravě či
doplnění. V takovém případě lhůta k zaplacení neběží. Nová lhůta začne běžet dnem
doručení opravené či doplněné faktury. Lhůta pro opravu formálních a věcných chyb se
stanovuje na dobu nejdéle tří dnů ode dne vrácení faktury.

(3)

Lhůta splatnosti faktury dle této smlouvy je třicet (30) dní ode dne jejího vystavení
dodavatelem. Faktura bude doručena objednateli do pěti kalendářních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu předávacího protokolu. Faktura je
uhrazena okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

(4)

Vzhledem ke zvýšeným nákladům objednatele v případě kontroly faktur se smluvní strany
dohodly, že v případě nesprávného vystavení faktury, kdy faktura v rozporu s článkem VII
odstavec (2) této smlouvy nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH včetně případné
přenesené daňové povinnosti nebo smlouvou stanovené přílohy nebo bude obsahovat
početní nebo jiné chyby, pro které je objednatel oprávněn fakturu vrátit, je dodavatel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou takto nesprávně
vystavenou fakturu. V případě prodlení dodavatele s opravou formálních a věcných chyb
faktury dle článku VII odstavec (2) poslední věta je dodavatel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 20 % fakturované částky bez DPH dle faktury, které se prodlení
dodavatele týká.

(1)

Článek VIII
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
V případě nesplnění povinnosti (závazku) podle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že
dotčená smluvní strana je oprávněna účtovat straně, která porušila povinnosti stanovené
touto smlouvou, smluvní pokutu, a to za každé jednotlivé porušení:
A.

objednatel dodavateli:
a)
b)
c)

B.

500,00 Kč za každou i započatou hodinu prodlení s nastoupením na zakázku
nebo se zahájením provádění zakázky,
1.000,00 Kč za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním vad zakázky
dle článku VI odstavec (6) této smlouvy,
v případě porušení zákazu plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele, a to
ve výši 2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ,

dodavatel objednateli:
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a)

0,05 % z fakturované dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

(2)

Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto zaplatit do čtrnácti (14) dnů
od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Není-li možno písemnou výzvu doručit, uloží
se písemnost na poště a adresát se vyzve, aby si písemnost vyzvednul. Písemnost se
považuje za doručenou dnem, kdy byla doručující strana vyrozuměna o skutečnosti, že si
adresát zásilku nevyzvedl ve stanovené lhůtě. Písemnosti se považují za doručené i
v případě, že kterákoli ze smluvních stran jejich doručení odmítne nebo jinak znemožní.
Jestliže smluvní strany mají zpřístupněnu datovou schránku, může být výzva k zaplacení
smluvní pokuty doručena prostřednictvím datové schránky.

(3)

Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v
této smlouvě se neruší povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo strany oprávněné
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též
uhrazenou smluvní pokutu.

(4)

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a)
b)

c)
d)

je-li dodavatel v prodlení s řádným provedením předmětu plnění zakázky, po dobu
delší než 5 dnů,
je-li dodavatel zjevně neschopen předmět plnění v termínu dokončit z důvodů
nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým
subdodavatelům či dodavatelům materiálu,
v případě opakovaného porušení povinností dodavatele při provádění zakázky,
v případě opakovaného porušení zákazu subdodavatele.

V případě, kdy se v tomto odstavci této smlouvy nebo na jiném místě této smlouvy hovoří o
opakované skutečnosti, rozumí se tím, že daná skutečnost (porušení, prodlení, atd.) nastala
nejméně ve dvou případech.
Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit dodavateli jen cenu
přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení dodavatele
a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být
písemné a musí být doručeno dodavateli. O doručování písemného odstoupení od smlouvy
pro případ nemožnosti jeho doručení platí ustanovení odstavce (2) tohoto článku této
smlouvy obdobně. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení dodavateli, s výjimkou
platnosti ustanovení níže zmíněných. Do této doby je oprávněn objednatel účtovat
dodavateli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel
je oprávněn dále za povinné součinnosti dodavatele nedokončený předmět plnění
jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti
ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část předmětu plnění, lhůty pro
odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
Článek IX
Společná a zvláštní ujednání
Smluvní strany se výslovně dohodly na následujícím:
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a)

Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou a další vztahy smluvních stran
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

b)

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této
smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle
shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

c)

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po jejím
uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné smluvní strany.

d)

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského
zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži
toho, kdo výrazu použil jako první.

e)

V případě, že objednatel vydá dodavateli kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl
splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky,
nevztahuje se na příslušenství pohledávky.

f)

Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají obecnou
promlčecí lhůtu v trvání čtyř let.

g)

Započtení pohledávek dodavatele za objednatelem proti pohledávkám objednatele vzniklým
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu
k pohledávkám vzniklým objednateli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. §
1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá anebo neurčitá pohledávka je
způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této
smlouvy.

h)

Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek
dodavatele za objednatelem v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly
na vyloučení postoupení těchto pohledávek.

i)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších
náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti
s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné
formě se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

j)

Dodavateli dává výslovně souhlas objednateli s postoupením jejich práv a povinností z této
smlouvy na jinou osobu majetkově propojenou s objednatelem.
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k)

V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který objednatel
může od smlouvy odstoupit, došlo.

l)

Dodavatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem této smlouvy a jejich příloh, obsah s
ním byl projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu této smlouvy
předloženého mu objednatelem a pokud takové vznesl, došlo o nich k dohodě, jsou věrně a
výstižně zachyceny v této konečné verzi podepsané smluvními stranami. Ve vztahu
k formulacím a ujednáním obsaženým v této smlouvě pak prohlašuje, že těmto rozumí,
chápe jejich význam, neobsahují pro něj překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a
povinností, jež z této smlouvy vyplývají, což níže stvrzuje svým podpisem.

(1)

Článek X
Závěrečná ujednání
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(2)

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, jakož i s uveřejněním této smlouvy
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

(2)

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno
dodavatel. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

(3)

Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

(4)

Případná neplatnost některého ustanovení uzavřené smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým, které obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení
nahrazovaného.

(5)

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.

(6)

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele
Datum:
………………..
Místo:
Ostrava
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_________________________________________
Bc. Petr Smoleň
ředitel
Za dodavatele
Datum:
……………..
Místo:
……………..

__________________________________________
dodavatel

