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Ing. Tomáš Dušek. tel.: 599 410 038. mobil: 724 676 268.
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Česká spořitelna. a.s.
Číslo účtu:
27-1649322359'0800
je plátcem DPH:
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na .virund/cdné(ju/m objednala/. (Id/«(jun .. Objednatel"

Jiří Barč
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iiy7icka osoba podnikajici dle živnostenského zákona lie/a sami v obchodním rejstříku
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na slrum‘ druhá/aku :homi'itul. (lulu/en „Zhotovitel "
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uzavírají níže uvedeneho dne. měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 0 dílo (dalejen „Smlouva"l

Článek I.
Základní ustanoveni
I.
2.
3.

’JI

4.

.

6.
7.

8.
9.

Smluvní stranv prohlašují. že jsou zpusobile uíavřit Smlouvu. stejně jako zpusobilě nabývat \ ramci
pravniho řadu \ lastnim jednáním práva a povinnosti.
Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako ramcov ou dohodu
Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem 7ajistěni oprav _v a údržby domovního a b_vtov eho fondu
v majetku ()bjednatele. a to v oboru truhlařske práce.
Tato Smlouva je uzavřena na zaklade výsledku výběrového ří7ení na veřejnou laka/ku maleho rozsahu
pod na/vem „Oprava a údržba domovního a b_vtoveho fondu v majetku Statutarního města Ostrava.
svěřeného městskemu obvodu Sie/ska ()strav a. obor truhlařske prace. (ll) laka7ký: P2()\'()()00t)031 ).
Zhotovitel prohlašuje. že se \ plnem ro/sahu sc/namíl s rozsahem a povahou předmětu Smlouvý. že mu
jsou f_namý veskere technicke. kvalitativní a jiné podmínky nezbytně k reali7aei zavazku ze Smlouvy a
že disponuje takovými podnikatelskými oprávněními. kapacitami a odbomými znalostmi. ktere jsou k
provedení zavazku [c Smlouvv nezbytne.
Smluvní straný prohlašují. že předmět Smlouvy není plněním nemožným. a že Smlouvu uzavřel) po
peěliv em zvážení všech možných dusledku.
Smluvní strany tímto prohlašují. že skuteěnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smýslu _č 504 ()běanskěho lakoniku a udělují svolení kjejieh v_vužíti a /\cřcjněni bez stanoveni
jakýchkoli dalsích podminek.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uplneho obsahu Smlouvv na prolilu žadav atele
Zhotovitel se lavažuje. že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro
případ zpusobcní skodý ()bjednateli nebo třetí osobě do výše pojistneho plnění 500 ()()().- Kč. kterou
kdykoliv na pozadani předloží zastupci ()bjcdnatele.

Článek II.
Předmět Smlouvy
].

2.
3.

F"

'JI

4.

2“

Zhotovitel se lav a/uje pro ()bjednatele prov est na svuj naklad a nebe/peěi dilo spoěívajicí v opravě a
údržbě domovního a b_vtov eho fondu v majetku Objednatele v oboru truhlařske prace. přiěemž se jedna
zejmena o výrobu. instalaci a opravu truhlářských konstrukci (dřevěná okna a dveře věetně ramu. zarubni
a obložek. dřevěná madla. kuchýi'tske linky. vestavěne skříně. podlahý na baxi dřevěných materialu 2
palubky. parkety. plovoucí podlahy. dřevěne obklady). související zednicke a maliřskě prace apod. (dále
jen .. Dílo " či .. Předmět plněn/").
Do předmětu plnění nespadají prace prov aděne komplexně. spolu se stavebními pracemi. ktere nejsou
opravnými. udržovacimi Ci renovaěnimi.
Specilikace Předmětu plnění v_v-chaží ze zadávací dokumentace ()bjednatele jakožto 7adavatele veřejně
zakázky a nabídky Zhotovitele jakožto dodavatele v tomto výběrověm řízeni. Obě smluvní straný
prohlašují. že zadávací dokumentaci ()bjednatele a nabídku Zhotovitele podanou ve výběrovém ři/ení
mají k datu podpisu Smlouv ý k dispozici.
Objednatel _je opravněn dle sve potřebý během dobv stanovene \ ěl. lll. Smlouv _v pruběžně zadávat
Zhotoviteli Dílo. resp. jeho casti. k provedení. a to dle dale uvedených ujednání Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje Dilo. resp. jeho jednotlive casti. pro ()bjednatele provest spotřebnou péči
v ujednanem ěase a obstarat vse. coje k jeho provedení. resp. k provedení jeho _icdnotliv ých Části. potřeba.
Zhotovitel se quu/ujc Dilo. resp. jeho jednotlive casti. pro ()bjednatele provest \“ rozsahu a za podmínek
ujednaných ve Smlouvě a dle požadavku specilikovaných (')bjednatelem v souladu s ujednanimi ve
Smlouvě.
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Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řadně provedené Díloi resp. za každoujednotlivou čast Díla.
cenu dle čl. \'ll. Smlouvy.

Článek Ill.
Doba trvání Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro ()bjednatele provadét od učínnosti Smlouvy do vyčerpání
finančního litnitu ve výši 3 600 ()()().- Kč bez daně z přidané hodnoty (dale jen „DPH“l. nejpozději však do
dne 31. 12. 2023.

Článek IV.
Zadávání a prováděníjednotlivých částí Díla
\' případě potřeby Objednatel zašle Zhotovitelí písemnou výzvu. resp. objednávku. k provedení konkretní
časti Díla. případně k předložení cenové nabídky na provedení častí Díla. \' případě telefonické
objednávky musí být tato naslednč Zhotovitcli zaslána písemně. Objednávka bude obsahovat blíže
specifikované požadavky na Zhotovítele (zejména místo plnění. termín dokončení. material. rozsah.
kontaktní osoby. výkaz výměr) a lhutu pro její akceptaci. tj. pro její písemné potvrzeni (dále jen
„ Objednávka " ). Jednotlivé dílčí Objednavky se považují za rozhodnutí Úřadu městského obvodu Slezská
Ostrava jako organu ()bjednatele.
Obdrží-li Zhotovitel Objednávku. písemně ji ve stanovené lhutě Objednatelí potvrdí; v případě
telefonické Objednávky se telefonujieí osoby domluví. jakým způsobem telefonickou Objednávku
Zhotovitel Objednatclí písemně potvrdí. \' případě. kdy nehrozí nebezpečí z prodlení. což posoudí
Objednatel. předloží Zhotovitel objednateli cenovou nabídku na provedení časti Díla. a to bezplatné a
v termínu do 14 dnu od zaslání písemné výzvy dle bodu 1.
Akceptujc-li Zhotovitel Objednávku Objednatelc. tj. potvrdí jí dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy. provede
předmětnou čast Díla v souladu s ()bjcdnávkou. Smlouvou. platnými právními předpisy. technickými
ttormami ajinými normami platnými \ době realizace předmětné časti Díla.
Objednatel se zavazuje předat Zhotovítcli informace potřebně k zahájení provádění jednotlivých částí
Díla a k jejích samotnému provadeni.
Zhotovitel poskytne Objednateli na vyžádání jména a telefonní čísla osob provadčjícich konkrétní čast
Díla za účelem jeho upřesnění těmto osobám a kontaktní údaje pro nahlášení havárie.
Místem plnění jsou budovy v majetku Objednatele. přičemž Objednatel místo plnění \ Objednávce vždy
dostatečně konkretizuje.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění konkrétní časti Díla nejpozději třetí pracovní den od obdržení
Objednávky. pokud se smluvní strany nedohodou jinak.
V případě. kdy hrozí nebezpečí z prodlení. což posoudí Objednatel. jc Zhotovitel povinen zahájit
provádění konkrétní časti Díla nejpozději
do 4 hodin od obdržení Objednávky. je-li ohrožena bezpečnost osob.
do 24 hodin od obdržení Objednz'n ký. jde-li o naléhavý případ.
přičemž v takových případech bude termín zahajeni s prováděním konkrétní části Díla uveden v
Objednávce.
Nezahají-li Zhotovitel provádění konkretní časti Díla v daném termínu. vyhrazuje si Objednatel pravo
zadat tuto část Díla k provedení jinému zhotoviteli. ()dmítne-li Zhotovitel na výzvu dle čl. IV odst. 1
Smlouvy provest čast Díla dle Smlouvy. jedna se o porušení smluvní zavazkov'é povinnosti Zhotovítcle
vůči Objednateli; odpovědnost a případná náhrada škody. která v této souvislosti Objednateli vznikla. se
řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
10. Součástí jednotlivých částí Díla je i připadne provedení příslušných provoznich zkoušek a potřebných
dokončovacích a úklidových prací s Předmětem plnění souvisejicich. včetně případného odvozu
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demontovaněho materiálu a likvidace odpadu. () odvozu a likvidaci demontov anebo materiálu
a
odstraněných předmětu nebo o jejich ponecháni na místě plnění rozhodne Objednatel \ Objednávce.
Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor. kde ma byt konkretní ěast Díla
provaděna a na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami zapujčit potřebně
klíěe. pokud je má k dispozici. \" případě zapujčení klíěu je Zhotovitel vratí ()bjednateli zpět nejpozději
následující pracovní den po dokončení konkretní ěasti Díla. neni-li dohodnuto jinak.
Objednatel se zavazuje při realizaci Díla pouzit materialy první jakosti a standardní vyrobky vyhovující
požadav kum kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona ě. 22 1997 Sb..
o technických požadavcích na vyrobky a o změně a doplnění některých zakonu. ve znění pozdějších
předpisu. a jeho prováděcích předpisu
Objednatel je opravněn kontrolovat provaděnijednotlivych ěastí Díla a vykonav at odborny" dohled. ZjistíIi (Í)bjednatel. Ze Zhotovitel porušuje svou povinnost. muže požadovat. aby Zhotovitel zajistil napravu a
provaděl jednotlive ěastí Díla řadnym zpusobem. Neuěiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřeně době. je
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění jednotlivě
ěasti Díla.jestliže:
a) provedení jednotlive ěasti Díla braní vyšší moc.
b) při vyskytu vaznych skrytych překažek bránících řádněmu provedení jednotlivě ěastí Díla. o nichž
Zhotovitel nevěděl. nemohl vědět. ani nemohl celou situaci přiměřeným zpusobem vyřešit tak. aby
nemuselo být přerušeno provádění jednotlivě častí Díla.
c) dojde k zastavení provádění jednotlive cam Díla rozhodnutím k tomu příslušného statniho organu
nikoliv z duvodu na straně Zhotovítele.
Přerušením provádění jednotlivě ěasti Díla z uvedenych duvodu přestavají dnem přerušení běžet lhut_v
tímto přerušením dotčeně.
Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provadění jednotlivé části Díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytnem rozsahu. zejména tehdy. když:
a) zaměstnanci Zhotovitelc a jiné osoby jím oprávněně k provádění jednotlivě ěasti Díla při práci
poruší platně technické a bezpečnostní normy a předpisy.
b) by vadny postup Zhotov itele nepochybně \ edl k podstatnemu porušení Smlouvy.
Přerušení provádění jednotlive ěasti Díla (_)bjednatelem z výše uvedených duvodu nestaví běh smluvních
lhut timto přerušením dotěenych a nežaklada narok Zhotovitelc na úhradu víceprací (věetně \ ícenakladtí)
vyvolaných přerušením.
Zhotovitel je povinen oznamovat Objednateli provádění jednotlivých částí díla svymi zaměstnanci.
případně zaměstnanci poddodavatele. který pro Zhotovitelc provadi práce poddodavatelsky. a na email
h_avarie_ggslezskgivz. a to kazdy pracovní den v termínu do &““ hodin.

Článek v.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
1.

a.:

2.

4.
<.

Opatření z hlediska bezpečnosti prace a ochrany zdraví při praci. jakož i protipožární opatření vyplývající
z povahy vlastních prací. je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
Praeovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa. kde jsou práce. které jsou předmětem Díla.
Zhotovitelem \ ykonavany.
Zhotovitel v plně míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob. ktere se sjcho vědomím
zdržují \ místě plnění, aje povinen zabezpeěítjejich vybavení ochrannými pracovními pomuckamí.
Zhotovitel je povinen provádět \ pruběliu provadění jednotlivých Časti Díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou.
Zhotovitel odpovida za čistotu a pořadek na pracovišti,
Všichni zaměstnanci Zhotovítele. případně 7aměstnanci poddodavatcle. který pro Zhotovitelc provadi
prace poddodavatelsky. budou řadně oznaěeni jako zaměstnanci Zhotovitelc ěí poddodavatele (např.
logem obchodní společnosti na pracovním oděvu).
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Článek VI.
Dokončení, předání a převzetí jednotlivé části Díla
1.

Závazek Zhotovitele provest Dílo. resp. jeho jednotlive části. je splněn jeho. resp. jejich. řádným
dokončením a předáním. Každá jednotliva čast Díla se považuje za řadně dokončenou. jestliže nebude při
převzetí vykazov at žádne vady a nedodělky a \ eškere zkoušky skončí požadovaným výsledkem.
Nejpozději do 7 kalendářních dnu od dokončení konkretní časti Díla je Zhotovitel povinen Objednateli
předat tyto doklady:
a) listinu. která bude obsahovat datum a čas (od
do) prováděných praci. jména a podpisy osob
realizujícich konkretni čast Díla. počet odpracovanych hodin jednotlivych osob. dostatečný a úplný
popis provedených prací. soupis dodaneho materialu. náklady na odvoz demontovaneho materiálu
a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis provedených prac/“); Soupis provedených prací je
Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatcle. domovníkoví. nájemci či uživateli
prostor. kde byla konkretní čast Díla prováděna. pokud tito byli při provádění časti Díla přítomni.
b) atesty použitych výrobku a materiálu prohlášení o shodě
c) certifikáty na použite materialy.
d) doklady o likvidaci odpadu.
dále jen .. Dokumentace
Na základě převzate Dokumentace provede (Í)bjednatel kontrolu dokončene časti Díla & tuto dokončenou
cast Díla převezme s vy'fhradami. nebo bez výhrad.
O předání a převzetí každe jednotlivé části Díla pořídí Objednatel se Zhotovitclem zapis o jejím předání
a převzetí (dále jen „Předávací prutoku/"). podepsaný zástupci obou smluvních stran. a to ve 2
stejnopisech. kdy každá smluvní strana si ponechá l takov y stejnopis.
V případě. že Objednatel odmítne čast Díla převzít. sepíši smluvní strany zápis. v němž uvedou sva
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Zmaří-li Zhotovitel přes písemnou
vyzvu Objednatele. doručenou Zhotoviteli nejmene 3 dny předem. společně sepsání zapisu podle
předchozí věty. jc Objednatel oprávněn sepsat tento zapis sám s účinky. jako by byl sepsán oběma
smluvními stranami; takto sepsaný zápis Objednatel doručí Zhotovitcli.
Po dokončení každe jednotlivé části Díla se Zhotovitel zavazuje vyklidit a uklidit místo plnění bez
zbytečného odkladu. nejpozději do 2 dnu.

Článek VII.
Cena Díla

Jí

Smluvní strany se dohodly. že cena za prov edeni Díla bude hrazena postupně za každou provedenou čast
Díla.
Cena za jednotlivou čast Díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526 1990
Sb.. zákon o cenách. ve znění pozdějších předpisu. takto:
a) cena za provedení prací. jež jsou předmětem Díla. je vypočtena za použití stanovene hodinově
zúčtovaeí sazby 220.00 Kč bez DPH “hodina, osoba. kdy v ceně je zahrnuta i doprava; k takto
stanovene ceně bude připočtena hodnota dodavek materialu použitého při realizaci jednotlivé části
Díla (pořizovací náklady v místě a čase obvykle) a skutečně vynaložené náklady na odvoz
dcmontov aneho materiálu a odpadu včetně uložení na skládku (doložené příslušným dokladem).
b) je-li v Objednávce stanoven termín zahájení prováděníjednotlivě čast Díla dle čl. W, odst. 8 písm. a)
nebo b) Smlouvy. je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat \ případě. že k provádění jednotlive
časti Díla dojde ve svátek. v sobotu. v neděli či během noci. příplatek ve výši odpovídajicí minimální
vyší příplatku naležcjícího zaměstnanci dle příslušných ustanovení zákona č. 262 2006 Sb.. zákoník
práce. ve znění pozdějších předpisu. upravujících mzdu.
Takto stanovená cena je konečná a Zhotov ítel není oprávněn učtov at Objednateli jine naklady než výše
uvedené.
Ramcová dohoda o dílo - Ozn. \.u- “Uf/„
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Dodávky materialu obstara Zhotovitel za pořizovaci ceny v místě a ease obvyklé nebo ceny nižší;
Zhotovitel není opravnčn učtovat hodnotu dodaného materialu za cenu \ yšší než v miste a Case obvyklou.
Zhotovitel je povinen na zaklade vy7vy ()bjednateli bezodkladné předložit doklad o nakupní cené
dodaného materialu.
Bude—li [ Objednávky zřejmé. že úhrada za opravy. které jsou předmětem Díla. spada k tizi nájemce.
uvědomí Objednatel Zhotovitele. aby naklady spojcné s takovou opravou inkasoval přímo na místě od
najemce. Seznam techto jednotlivých oprav bude na vyžadani k dispozici u Objednatele a bude sloužit
rov než jako podklad pro fakturaci.
Soucasti sjednané ceny jsou \ eškeré práce a dodávky. poplatky a jiné naklady nezbytné pro řadne a uplné
provedení jednotlivych častí Díla.
DPH bude uČtovana ve výši dle pravnich předpisu platnych ke dni ldanitelného plnéní a vyplyva-li to
7 platné legislativy Zhotovitel odpovídá za to. že sa7ba DPH je stanov ena v souladu s platny-“nu právními
předpisy.
Rozsah a cena případných ménépraci či víceprací budou vzájemné oboustranné odsouhlaseny zastupci
Objednatele a Zhotovitelc. a to před započetím s jejich provadením.

Článek VIII.
Platební podmínky
Zhotov ítel se zav a/ujc po ()bjednateli nepožadovat před předáním casti Díla zálohy ani jiné platby.
Podkladem pro úhradu ujednané eeny 7:1 provedeni jednotlivé části Díla dle Čl. \'ll. Smlouvy je
vyúčtování označené jako faktura. které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235 2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve 7nčni pozdéjsích předpisu (dalejen „Zákon a DPH"). (dále
jen „ Faktura“).

Faktura musí kromč nalcžitosti stanovených platnými pravními předpisy pro daňový doklad dle „5 29
Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
a) Číslo Smlouvy a datum jejího uzavření.
b) Číslo ()bjedi'iavky a datum jejího vystavení.
e) obchodní tirmu. nach nebo jméno a příjmení. sídlo. IČO a DIC" Zhotovítelc.
d) nazev. sídlo. IČO a DIČ (Í)bjcdnatelc.
'e) cislo a datum vystavení Faktury.
F)
lhutu splatnosti Faktury.
g) Soupis prov edenyeh prací.
h) označení banky a číslo účtu. na ktery ma byt zaplaceno.
il
oznaceni osoby. ktera fakturu vystavila. včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Zhotovitel je opravném vystavit Fakturu do výše ceny jednotlivé části Díla az po provedení jednotlivé
casti Díla. resp. po jejím dokončení a předání Objednatcli a přev7etí Objednatelem dle Čl. \"l. Smlouvy.
Dnem zdanitelného plnění je den předaní a převzetí jednotlivé části Díla be/ vad a nedodélku. Zhotovitel
vystaví Fakturu nejpozději do IS dnu ode dne zdanitelného plnění.
Smluvní strany si ujednaly. že veškeré platby budou provadény be7hotovostné na Čísla učtu uvedena
v záhlaví Smlouvy. neni-lí dále stanov eno jinak. nebo nedohodnou-lí se smluvní strany jinak.
Smluvní strany se dohodly. že úhrada vystavené Faktury bude provedena na Číslo účtu uvedené
Zhotovitelem ve Faktuřc bez ohledu na Číslo účtu uvedené \ ?ahlaví Smlouvy. Musí se však jednat 0 Číslo
účtu zv cřejnéné 7pusobem umoži'iujícím dalkovy přístup dle „5 % Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat
0 účet vedeny \ tuzemsku.
Lhuta splatnosti vsech Fakturje 30 dni od jejich doručení. příp. dojití. ()bjednateli. Povinnost Objednatele
7aplatit je splněna dnem odepsání příslušné castky 7 učtu ()bjednatelc ve prospěch učtu Zhotovítele.
9. \" případe prodleni ()bjednatele s placením Faktury muže Zhotovitel uplatnit yakonny úrok 7 prodlení.
10. Stane-lí se Zhotovitel nespolehlivym plateem ve smyslu ; ltloa Zákona o DPH. je povinen neprodleně
tuto skutečnost sdelit ()bjcdnateli.
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ll. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle „* l()oa Zákona o DPH. je Objednatel oprávnčn
uhradit Zhotoviteli za zdanitelne plnění částku be/ DPH a úhradu samotne DPH prov est přímo na účet
správce daně v souladu s 5 l()9a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce daně
Zhotov ítele a zaplacení Zhotovitelí ceny za provedení jednotlive časti Díla bez DPH bude považováno za
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení části Díla.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli \ souladu s čl. Xlll. odst. 4 Smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhuty splatnosti vrátit Faktum bez zaplacení. a to v případě. kdy
Faktura neobsahuje potřebně náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. \"e vracene Faktuře musi
Objednatel uvest duvod vráceni. ()pravněným vrácením Faktury přestává běžet puvodní lhuta splatnosti.
Celá lhuta splatnosti běží znovu ode dne doručení. příp. dojití. oprav ene nebo nově vystavené Faktury.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
].

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu. funkčnost a úplnost jednotlivých částí Díla provedených na základě
Smlouvy. dále se zavazuje. že jednotlive části Díla budou provedeny v souladu s podmínkami Smlouvy.
v parametrech stanovených v Objednávce a že jakost provedených prací a dodávek. _isoucích předmětem
Díla. bude odpovidat technologickým normám a plátný'm právním předpisum v době realizace
jednotlivých částí Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje. že v záruční době budou jednotlive části Díla zpusobile k použití pro ujednaný.
přip. obvyklý účel. a zachovají si ve Smlouvě ujednaně. jinak obvykle vlastností.
3. Zhotovitel poskytuje na každou jednotlivou část Díla záruku v délce 36 měsícu. Záruční doba začíná
běžet dnem předání jednotlive částí Díla na základě Předávacího protokolu. Záruční doba se prodlužuje o
dobu. po kterou bude trvat odstrai'iováni vad Zhotov itelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady zpusobenc nesprávným provozováním jednotlive části Díla. jejím
poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na jednotlive časti Díla vady. jc Objednatel povinen tyto u
Zhotovitele reklamovat prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečného odkladu po jejich
zjištčni. V reklamačním protokolu musí být vady popsany. Stejne účinky jako vytčení vad \ reklan'tačnim
protokolu má i převzetí části Díla s výhradami dle čl. Vl. odst. 3 Smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstrai'iovaním vad bez zbytečného odkladu. nejpozději do 4 pracovních
dnu. od oznámení příslušných vad Objednatelem a vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.
pokud to charakter vad a podmínky dovolí. nejpozději však do 30 dnu od uplatnění reklamace. pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě. kdy
neuznává že za vady odpovídá. ve spomych případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o
reklamaci.
7. \' případě. že Zhotovitel ve lhutě uvedene v čl, lX. odst. 7 Smlouvy nezačne s odstrái'iova'tním vad na
jednotlivé části Díla. je Zhotovitel srozuměn s tím. že Objednatel je oprávnčn odstranit vady sám čí
prostřednictvím třetí osoby. a to na náklady Zhotovitele Částku. kterou Objednatel vynaloží při
odstraněni vad či kterou zaplatí za odstranění vad třetí osobě. je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
do 31) d11u potě. co k tomu bude písemně vyzván.
8. Pro možnost řadneho a včasného odstraněni případných vad je Objednatel povinen umožnit
zaměstnancum Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru. kde se nachází
reklamovaná vada. () odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis. v němž pověřený zástupce Objednatele
potvrdí. že část Díla po odstranění vad a nedodělku od Zhotovitele přebírá.
9. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Ujednání uprav ující záruku za jakost nevylučují zákonnou upravu práv z vadného plnění v Občanském
zákoníku.
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Článek x.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
l.
2.
3.

4.

5.

Náhrada újmy se řídí ustanov enímí _č 2W4 a násl. Občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění jednotlivych častí Díla tak. aby nedošlo k neduv odně újmě
na svobodě. zdraví. životě nebo na vlastníctví jineho.
Zpusobí-li Zhotovitel při provádění jednotlivých Části Díla ()bjednatcli Ci jinym osobam škodu. at"
porušením povinností stanovene žákonem či porušením povinností že Smlouvy. nahradi škodu z toho
v7niklou. a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možne. tak \ penězích.
Použije—li Zhotovitel při provádění jednotlivych částí Díla zmocněnce. zaměstnance nebo jineho
pomocníka. nahradí škodu jim zpusobenou stejně. jako by jí zpusobíl sam. Tato pov innost Zhotovitele se
vžtahuje take na jeho připadne poddodavatcle.
Nárok na náhradu majetkově ujmy (škody ) vznika vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě
a vedle ve Smlouvě ujednanych povinností.

Článek XI.
Smluvni pokuty
l.

2.
3.
4.
5.
6.

Pro případ. že Zhotovitel nesplní povinnost dle Smlouvy. se smluvní strany dohodly. že Objednatel je
oprávněn po Zhotovitelí požadovat zaplacení smluvní pokuty. a to za každe jednotlive porušení:
a) 500: KC za každý i započatý den prodlení se žahájením provádění jednotlív e části Díla dle čl. l\'.
odst. 7 Ci 8 Smlouvy.
h)
l()()().- KC za každý i započaty“ den prodlení se zahájením provádění jednotlive části Díla dle
čl. [V. odst. 7 či 8 Smlouvy vyžadujíeí přítomnost Ci součinnost najemniku Ci třetích osob.
c) 500: Kč 711 každy i započaty den prodlení s vrácením zapujěcnyeh klíěu dle čl. IV. hod 1 l Smlouvy
dl 5 ()()0.- KC za ztrátu klíču zapujčenych dle čl. IV, bod l 1 Smlouvy
C) 500.- KC za každý případ nedodržení povinnosti dle ěl. l\'. bod lo Smlouvy
l)
30t).- Kč za každy i započaty den prodlení s termínem dokončení jednotlive časti Díla stanov enym
v Objednávce.
g) 5 ()()(L- KC za každý zjištěny případ poruseni Cl. V. odst. 5 Smlouvy
h) 200.— KC 7a každy i započaty-' den prodlení s předáním Dokumentace dle čl. \'l. odst. 2 Smlouvy.
i)
200.— KC za každy i započaty den prodlení s odstraněním vad a ncdodělku uv edenyeh v 7apise dle
Cl. \'l. odst. 5 Smlouvy.
j)
2()()_- Kč 711 každy i započaty den prodlení s odstraněním vad vytčenych ()hjednatclem \ souladu
s čl. lX. odst. 6 Smlouvy v termínech dle Cl. lX. odst. 7 Smlouvy.
k) 5l)tl_- KC za kazdy i započaty den prodlení s vyklizením a uklízením místa plnění po dokončení
jednotlive ěásti Díla dle čl. Vl. odst. (» Smlouvy.
Smluvní pokuty l7C uplatnit kumulativnč.
Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok ()bjednatcle na náhradu škody.
Smluvní strany prohlašují. že sjednaná vyse smluvnich pokut je přiměřená vyznamu utvrzcnych
smluvenych povinností.
Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou ()hjednatelem \ písemně vyžvě zaplatit na účet
()hjednatele uvedeny ve vyzv C. jinak na účet Ohjednatele uvedeny v záhlaví Smlouvy.
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou pov innost smluvní pokutou
utvrzenou.
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Článek xu.
Zánik Smlouvy
Zpusob) ukončení Smlouvy:
a) uplynutím doby stanovené v čl. III. Smlouvy;
b) vyčerpáním littančního limitu stanoveného \ čl. III. Smlouvy.
c) písemnou dohodou smluvních stran.
d) písemnou výpovědi některé smluvní strany. přičetnž smluvní strany jsou oprávněny písemné
vypovědět Smlouvu i bez udání duvodu; vypov ědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvnítn dnem
následujícího kalendařniho měsíce po kalendařnim měsíci. v němž písemna výpověď druhé
smluvní straně došla.
písemným odstoupením některé smluvní strany \ případech stanovených Občanskym zákoníkem.
písemnym odstoupením ()bjednatele od Smlouvy \ těchto případech:
]. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán nav rh na zahájení insolvenčního řízení.
tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotov itelem.
ll. insolvenčním soudem bylo \ ydano rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
Ill. je-li čast Díla prov edena zjevně nekvalitně.
IV. je-li Zhotovitel \ prodlení s řadnym provedením časti Díla a ()bjednateli tím vznikla skoda
v podobě ušlého zisku na nájemném nebo škodu na majetku.
V. je-li Zhotovitel zjevně neschopen Dílo. příp. jednotlivou čast Díla. \ termínu dokončit z
duvodu nedostatku tínancí. např. proto. že neplní své tínanční závazky vuči svym
poddodavatclum čí dodavatelum materialu.
Vl. nebude-li minimalně ve 3 případech Zliotov iteletn dodržen termín pro potvrzení Objednávky
nebo pro zahájení provadeni konkrétní častí Díla dle čl. IV, odst. 7 a 8 Smlouvy.
VII. nebude-li minimalně ve 3 případech Zhotovitelem dodržen termín pro podání cenové
nabídky na realizaci jednotlivé části díla dle čl. IV, odst. 2 Smlouvy.
VIII. \“ případě uvedeném v čl. IV'. odst. I3 Smlouvy.
IX. vyjde-li najevo. že Zhotovitel uvedl v ramci výběrového řízení nepravdivé Čí zkreslené
informace. které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření Smlouvy.
X. nebude-li minimalně ve 3 případech zaměstnanci Zhotovitele nebo zaměstnanci
poddodavatele dodržen článek \1'. bodu 5 Smlouvy.
XI. nebude-li Zhotovitelem minimalně \ 5 případech dodržen članek IV. bod 16 Smlouvy.
Výpověď i odstoupení musi byt písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
Smluvní strany se dohodly. že aplikace ustanovení § 259] a 55 2595 Občanského zakoniku. se vylučuje.
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotovíteli.
()dstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahujeho účinku práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení
od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo uroku z prodlení. pokud již dospěl.
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání. které má vzhledem ke své
povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
>4. C
v’ v

].

2.
3.
4.
5.

Článek XIII.
Ostatní ujednání
].
2.
3.

Zhotovitel nemuže bez předchozího písemného souhlasu ()bjednatele postoupit svá práva a povinností
z této Smlouvy třetí osobě.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatcle na následky takovych
rozhodnutí a ukonu. které jsou zjevně neučelné nebo ()bjednatele poškozují.
Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době
uzav ření Smlouvy. Smluvní strany se zav azují neprodleně oznamit změnu dotčenych udaju druhé smluvní
straně.
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Smluvní strany si ujednaly. Ze zasilání. doručování a dojití všech písemností t_v'kajícich se jejich
závazkového vytahu /aloženeho Smlouvou. včetnč písemností zasilanych po skončení právních účinku
Smlouvy. se řídí tčmito pravidly:
a) písemnosti se yasílají:
l. prostředníctv ím \ eřcjne datove síte do emailove nebo datove schranky adresáta.
ll. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. jenžje držitelem poštovní licence. a to na
adresu pro doručování uvedenou v 7áhlaví Smlouvy. příp. pozdčji písemnč aktualí7ovanou.
jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejnem rejstříku.
b) písemností se osobně doručují:
l.
Zhotovitelcm osobnč na podatelnu Objednatele.
c)

smluvní strany jsou sro7umčny s tím. ke:

1. zásilkajedne smluvní strany obsahující právníjcdnání adresovane druhe smluvní stranč (dále
jen "Zásilka")
- jí je doručena. resp. jí došla. dnem. kdy si jí osobne přev elme.
- jí je doručena. resp. ji došla. dnem. kdy jí fyzicky odmítne převzít.
ll. vuči nepřitomnčmu adresátovi pusobi právní jednáni odesílatele od okamžiku. kdy mu projev
vule dojde. tzn. od okamžiku. kdy se dostane do stčry dispozice adresáta; zmaří-li včdomč
adresát dojití Zásilky. platí. že Zásilka řádnč došla. \' případe zaslání Zásilky
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to. že Zásilka adresátovi došla
třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání
].

Nestanoví-lí tato Smlouva vyslovne jínak. řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními
předpisy Ceske republiky. zejmena příslušnymí ustanoveními Občanského 7ákoniku. a právními předpisy
souvisejícími.
\" případe. že nčkterc ujednáni Smlouvy se stane neučínnym čí neplatnym. zustavaji ostatní ujednání
Smlouvy učínná či platná. Smluvní strany se zavazuji takove ujednání nahradit ujednáním učinnym čí
platnym. ktere sv yín obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahu a smyslu ujednání puv odního.
\"eškere lmčny a doplnční Smlouvy jsou možne jen po dohodě smluvních stran. vyžadují písemnou
formou a jsou možne jen v případe. že tím nebudou porušeny podmínky zadání verejne zakázky a zákona
o zadávání veřejny'r'eh zakázek. ve 7nční pozdčjšich předpisu. Dohoda o Lmčnč 7áv'azku musí být
podepsána t'íprávnčnymi 7ástupci smluvních stran a za dohodu o zničnč závazku vyslovne prohlášena.
Dohody o zmčnč závazku se v_vhotovují ve stejném počtu výtisku jako Smlouva a budou vzestupně
číslovány.
Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení ;" l74t) odst. 3 Občanského zákoníku. Ze vylučují přijetí
nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek čí odchylka podstatně nemční podmínky nabídky.
Smluvní strany shodne prohlašují. že si Smlouvu před jejím podpisem řádnč přečetly. že byla uzavřena
po vzájemnem projednání. podle jejich prave a svobodne vule. váZnč a sro7umitelnč. nikoli v tísni a za
nápadnč ncv yhodnych podmínek. Smluvní strany potv rzují správnost a autentičnost Smlouvy svymi níže
uvcdcnymí vlastnoručními podpisy.
Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. každy s platností originálu. 7 nichž si Objednatel ponechá 2
stejnopísy podepsané oprávnčnymí zástupci smluvních stran a Zhotovitel l takovýto stejnopis.
Objednatel jako uzemni samospra'ivny celek. tj. mčstsky obvod. je dle zákona č. 340 2()l5 Sb.. o
zvláštních podmínkách účinností nekterych smluv. uveřeji'iování tčchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). ve znční pozdějších předpisu. povinen uv eřejnít Smlouvu prostřednictvím registru
smluv. přičemž tak učiní v zákonnc lliutč 30 dnu od uzavřeni Smlouvy.
Smlouv a nabyvá platnosti a účinnosti dnem. kdy jí podepíše oprávnčny zástupce poslední smluvní strany;
nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího /veřejnční prostřednictvím registru smluv dle
zákona o registru smluv.
Rámcová dohoda o dílo - '
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Článek xv.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti právního jednání dlc š 41 nikomu C. 128 2000 Sb.. 0 obcích (obecní zřízení). \‘c znění
pozdějších předpisu:
K uzzuf'cni Smlouvy má Objcdnalcl souhlas Rudy městského obvodu Slezsku ()slruxa udělený usncscním
C. 2880 RMOb-Slc 1822 (ml [c dnc 16. 12‘ 2020. klcrým bylo rozhodnuto o u/uvf'cní rámcmó dohody o dilo.

Zu ()h/i'dllula'h'

Datum:

ffi

Za Z/IUIIH'ÍIL'ÍU

73,73

Místo: Ostrava

Datum:

A

(3/ /'

"'; *

Misto:

Bc. Richard \'ereš
starostu

Jiří Barč
jcdnulcl
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