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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

RámCOVá dOhOda

Rárí—fcová dohoda o dílo č. TS/0001/21
uzavřená ve smyslu Ustanovení š" 2586 a násl. zákona č. 89 2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších
předpisu (dále jcn „Občanský zákoník?

Snduvnísuany
Statutární město Ostrava
sid1o:

Prokešovo náměstí 1803 X. 729 30 Ostrava _ Moravská Ostrava

1C0:
DIC':

00845451
(200845451 ,_ plátcc DPH

pro potřebr init/arent duhový—ch dok/adu odběratel nebo :cíkazník
městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:
'Ijčšínská 138 35. 710 10001-1011- Slezská Ostrava
ID datové schránky:
Soszub
zástupcc:
Bc. Richard \'crcš. starosta
ve věcech smluvních:
Bc. Richard \'crcs. starostu
ve věcech technických:
111g. Miroslav Biltmič. (cl. 599 410 071. mobil 702 285 (189. email:
11111112111101!slczska.c7 „ vedoucí odboru tcchnickč správ y - odbor technické
správy Úřadu městského obvodu SIC/ská Ostravu
Ing. Tomáš DUŠCk. tcl.: 599 410038.mobi1: 724 676 268.
c-maíl: t_dusckggslgziw — referent správ y budov _ odbor technicko správy

bankovní spojení:

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Česká spořitelna. a.s.

Číslo učtu:

27-1649323359 0800

jc plaitccm DPH:
ano
Číslo smlouvy:
TS 0001 21
pro potře/tr \'_\'.S'ÍL1\'UIIÍ daňových dok/adu při/wmv lic/to msi/uci Lll/l'L'Wl
nu xlrum‘jc’zlndja/m objednala/_ (Id/c1811 .. Objednatel“

Jiří Kaim

sídlo:
_
fyzická osoba podnikající dlc živnostenského nikotin nezapsaná v obchodním rejstříku
doručovací adresa:
[D datové schránky:
zastoupcmáiýz

gc7c7nó
Jiří Kaim

vc \'čccch technických: Lukáš Kuim

160:

(10102034

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jc plátccm DPH:
čislo smlouvy:

ano
....................................................
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nu .slmm‘ druhe/Uko :lm/ovile/. (lá/aje" „ Zhotovitel "
uzav írají níže uvedeněho dne. měsíce a roku tuto Rámcov'ou dohodu o dílo (dalcjen ..Smluuvu")

Článek |.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Smluvní strany prohlašují. že jsou zpusobile u7avřít Smlouvu. stejně jako žptisobilc nabyv'at v ramci
právního řádu v lastním jednáním práva ;] pov innosti.
Smluvní strany U/aviraji Smlouv u jako ramcovou dohodu.
Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem mjištění oprav y a údržby domovního a bytoveho fondu
v majetku ()bjednatele. & to v oboru malířské a natěraěskě prace.
Tato Smlouva je uzav řena na /akladě vysledku v_v'rběrov eho i'i/Cní na veřejnou naka/ku malého rozsahu
pod nažvem „Oprava a udržba domovního a bytoveho fondu \ majetku Statutarního města Ostrava.
svěřeného městskemu obvodu Sle/ska ()strava. obor malířske a natěraěske prace. (ID zakazky:
PZOVOOOOOOŠU)
Zhotovitel prohlašuje. že se v plnem rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy. že mu
jsou známy veškerě technicke. kvalitativní a jine podmínky tie/b_vme k realizaci žáv'ažku ze Smlouvy a
že disponuje takovymi podnikatelskými oprávněními. kapacitami a odbornvmí malostmi. ktere jsou k
provedení lava/ku /e Smlouvy nezbytně.
Smluvní strany prohlašují. že předmět Smlouv _v není plněním nemožnym. a že Smlouvu uravřely po
peělivem zvážení všech možných dusledku.
Smluv ni strany tímto prohlašují. že skutečnosti uv edene ve Smlouv ě nepov ;ižuji /a obchodní tajemstvi ve
smyslu š" 504 ()běanskeho zakoniku a udělují svolení kjejíeh využití a /vei"ejnění be7 stanovení
jakychkoli dalsích podmínek.
Zhotovitel souhlasí se iveřcjněním uplneho obsahu Smlouvy na protilu žadavatele.
Zhotovitel se žavažujc. že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednunu pojistnou smlouvu pro
případ žpusobení škody ()bjednateli nebo třetí osobě do vyše pojistněho plnění 500.000.- Kě. kterou
kdykoliv na požádání předloží zastupci ()bjednatelc.

Článek ||.
Předmět Smlouvy
].

2.
3.

'A

4.

Zhotovitel se žav a/uje pro (')bjcdnatele provést na svuj naklad u nebe/peěi dilo spočívající \ opravě a
údržbě domovního a bytoveho fondu v majetku ()bjednutele \ oboru malířskc a natěi'aěske prace. přiěemž
se jedna zejmena o provadění malovt'mi v b_vtov _vch a nebytov ; ch domech. natěry kovovych a dřevěnych
konstrukci (okna. dveřní vyplně. rozvody ustřednilio topeni věetně radiátorut. včetně souvisejicich
drobných zednických prací apod. tdálejen .. Díla " ěi .. Předmět plněm"').
Do předmětu plnění nespadají prace prov aděne komplexně. spolu se stavebními pracemi. ktere nejsou
opravnymi. udržovacímí ěi renovaěními.
Speeitikace Předmětu plnění vychá/í IC /adavací dokumentace (')bjednatele jakožto žadavatele veřejně
78ká7l\'_\' a nabídky Zhotovitele jakožto dodavatele \ tomto v_v'vběrovem ří/ení. ()bě smluvní strany
prohlašují. že žadavací dokumentaci ()bjednatele a nabídku Zhotovitele podanou ve vyběrověm řížení
mají k datu podpisu Smlouvy k dispozici.
Objednatel je oprávněn dle svě potřeby během doby stanov eně v ěl, Ill. Smlouvy pruběžně zadávat
Zhotovítelí Dílo. resp. jeho části. k provedení. a to dle dale uvedcnych ujednání Smlouvy.
Zhotovitel se [ava/uje Dilo. resp. jeho jednotlive casti. pro ()bjednatele provest spotřebnou péčí
v ujednaněm Case a obstarut v se. coje k jeho prov edeni. resp. k prov cdcní jeho jednotliv ych ěasti. potřeba.
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Zhotovitel se zavazuje Dílo. resp. jeho jednotlive časti. pro Objednatele provést v ro7saht| a za podmínek
ujednaných ve Smlouvě a dle požadavku specitikovanych Objednatelem \ souladu s ujednanimi ve
Smlouvě.
Objednatel se 7avazuje uhradit Zhotoviteli 7a řádně provedené Dilo. resp. za každoujednotlivou čast Díla.
cenu dle ěl. VI]. Smlouvy.

Článek m.
Doba trvání Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatcle provádět od účinnosti Smlouvy do vyčerpaní
finančního limitu ve výši 2 4()() ()()().- Kč bez daně z přidane hodnoty (dále jen ..DPH"). nejpozději však do
dne 3]. 13. 2023.

Článek IV.
Zadávání a provádění jednotlivých částí Díla

ill

IQ

V případě potřeby Objednatel zašle Zhotov iteli písemnou vyzvu. resp. objednavku. k provedení konkretní
části Díla případně k předložení cenově nabídky na provedení časti Díla. V případě telefonické
objednavky musí být tato nasledně Zhotoviteli zaslana písemně. Objednávka bude obsahovat blíže
specitikovaně požadavky na Zhotovitele (zejmena místo plnění, termin dokonceni. materiál. ro7sah.
kontaktní osoby. výka7 výměr) a lhtitu pro její akceptaci. tj, pro její písemné potvrzeni. (dále jen
.. Objednávka "). Jednotlivě dílčí Objednávky se považují za rozhodnutí Úřadu městského obvodu Sle7ska
Ostrava jako organu (_)bjednatele.
Obdrži-li Zhotovitel Objednavku. písemně ji ve stanovené lhutě Objednateli potvrdí; \ případě
teletonicke Objednávky se telelbnující osoby domluvi. jakým zpusobem telefonickou Objednávku
Zhotovitel Objednateli písemně potvrdí. V případě. kdy nehrozí nebezpečí z prodlení. což posoudí
Objednatel. předloží Zhotovitel objednateli cenovou nabídku na provedení ěasti Díla. a to bezplatně a
v termínu do 14 dnu od zaslani písemně \ y/v y dle bodu 1 .
Akceptuje-li Zhotovitel (_)bjednavku Objednatele. tj. potvrdí jí dle čl. l\'. odst. 2 Smlouvy. provede
předmětnou čast Díla v souladu s ()bjednavkou. Smlouvou. platnými prámimi předpisy. technickými
normami a jinými normami platnými \ době realizace předmětne časti Díla.
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli informace potřebně k zahájení provadeni jednotlivých částí
Díla a k jejich samotnemu provadeni.
Zhotovitel poskytne Objednateli na vyžádání jména a telefonní čísla osob provádějících konkretní čast
Díla za účelem jeho upřesnění těmto osobam a kontaktní údaje pro nahlašení liavarie.
Místem plnění jsou budovy v majetku Objednatcle. přičemž Objednatel místo plnění v Objednavce vždy
dostatečně konkretizuje.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provadeni konkretni časti Díla nejpozději třetí pracovní den od obdržení
Objednávky. pokud se smluvní strany nedohodou jinak.
\"případě kdy hrozí nebezpečí zprodleni. což posoudí Objednatel. je Zhotovitel povinen žahajit
provádění konkretní časti Díla nejpozději do 24 hodin od obdržení Objednávky. jde-li o naléhavý případ
přičemž v takových případech bude termín zahájení s prováděním konkretní ěasti Díla uveden
v Objednávce.
Nezahají-li Zhotovitel provádění konkretni časti Díla v daném terminu. vyhrazuje si Objednatel pravo
7adat tuto část Díla k provedení jinemu zhotoviteli. Odmítne-li Zhotovitel na výzvu dle čl. IV odst. l
Smlouvy prov cst čast Díla dle Smlouvy. jedna se o porušení smluvní zavažkove po\ innosti Zhotovitele
vuěi Objednateli; odpovědnost a případna náhrada škody. která v této souvislosti Objednateli vznikla. se
řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Oběanskeho zakoniku.
10. Součásti jednotlivých částí Díla je i připadne prov edení příslušných provozních zkoušek a potřebných
dokončovacích a uklidov ých prací s Předmětem plnění souvisejicich. včetně případného odvozu
'?
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dcmontovaněho materiálu a likvidace odpadu. () odvozu a likvidaci dcmontovaněho materiálu a
odstraněných předmětu nebo o jejich ponechani na místě plnění rozhodne Objednatel \ Objednávce.
Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor. kde ma byt konkretní čast Díla
provaděna a na zaklade předavacího protokolu podepsaněho oběma smluv nimi stranami zapujčit potřebně
klíče. pokud je mít k dispozici. \" případě zapujčení klíěu je Zhotovitel vratí (_)bjednateli zpět nejpozději
následující pracovní den po dokončení konkretní časti Díla. není—li dohodnuto jinak.
Objednatel se zavazuje při realizaci Díla pouzit materialy prv ní jakosti a standardní vyrobky vyhovující
poZadavkum kladcnym na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zakona č. 22 1997 Sb..
o technických požadavcích na výrobky a o ztněně a doplnění některych zakonu. ve znění pozdějších
předpisu. a jeho prováděcích předpisu.
Objednatel je oprav něn kontrolovat provaděni jednotlivych častí Díla a \ y konay at odborny“ dohled. Zjistí—
lí Objednatel. ze Zhotovitel porušuje svou povinnost. muze požadovat. aby Zhotovitel 7ajístíl napravu a
provaděl jednotlive ěastí Díla řadny'm zpusobem. \'eučiní-lí tak Zhotovitel ani v přiměřeně době. je
(Í)bjednatel opravnčn od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a \ nezby'tněm rozsahu přerušit provadeni jednotlive
časti Díla.jestližc1
a) provedení jednotlive častí Díla braní vyšší moc.
b) při vysky/tu vaznyeh skrytých překažek branících řadnemu provedení jednotlivě častí Díla. o nichž
Zhotovitel nevěděl. nemohl vědět. uni nemohl celou situaci přiměřeným zpusobem vyřešit tak. aby
nemuselo být přerušeno provádění jednotlive ěastí Díla.
e) dojde k zastav ení provádění jednotlive časti Díla rozhodnutím k tomu příslušného statniho organu
nikoliv z duvodu na straně Zhotovítele.
Přerušcním provádění jednotlivě častí Díla z uvedenych duvodu přestavají dnem přerušení běžet lhuty
tímto přerušením dotčeně.
Objednatel je oprávněn příkazat Zhotovíteli přerušení provadeni jednotliv e častí Díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu. zejmena tehdy. kdy?:
a) zaměstnanci Zhotovitele a jine osoby jím oprávněně k provádění jednotlive častí Díla při práci
poruší platně technické a bezpečnostní nortny a předpisy.
b) b_v vadny" postup Zhotoy itelc nepochybně vedl k podstatnemu porušení Smlouvy.
Přerušení provádění jednotlivě časti Díla ()bjednatclcm z výše uvedených duvodu nestaví běh smluvních
lhut tímto přerušením dotčených a nezaklada narok Zhotov ítele na úhradu v ieeprací (včetně vícenakladu)
vyvolaných přerušením.
Zhotovitel je povinen oznamovat ()bjednatclí provadeni jednotlivych častí díla svymi zaměstnanci.
případně zaměstnanci poddodavatele. ktery pro Zhotovítcle provadi prace poddodavatelsky; a na email
hgvaíjícigslezskaíz. ato každy pracovní den v termínu do <.“ hodín.

Článek v.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
1.

2.
3.
4.
5.

Opatření z hlediska be7peěnosti prace a ochrany zdraví při praci.jakož i protipožamí opatření vyplývající
z povahy \ lastních prací.je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel \ souladu s bezpečnostními předpisy.
Pracovištěm se pro účely Smlouvy ro7umí místo nebo místa. kde jsou práce. které jsou předmětem Dilat
Zhotovítelem vykonávány.
Zhotovitel v plné míře odpovídá 7a bezpečnost a ochranu zdraví všech osob. ktere se sjeho vědomím
zdržují v místě plnění. aje pov ínen 7abezpečit jejich vybavení ochrannymí pracovními pomuckamí.
Zhotovitel je povinen provadět \ pruběhu provadeni jednotlivych častí Díla vlastní do7or a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce a požarní ochranou.
Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na praeov iští.
Všichni zaměstnanci Zhotovítele. případně zaměstnanci poddodavatele. který pro Zhotovitele provadi
prace poddodavatelsky. budou řadně označeni jako zaměstnanci Zhotovítele čí poddodavatele (např,
logem obchodní společnosti na pracovním oděvu).
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Článek VI.
Dokončení, předání a převzetíjednotlivé části Dila
l.

'4)
.

2.

4.

5.

6.

Závazek Zhotovitele provest Dílo. resp. jeho jednotlivé části. je splnčn jeho. resp. jejich. řádným
dokončením a předáním. Každajednotlivá cast Díla sc pov ažujc za řadne dokončenou.jestliže nebude při
přev7eti v_vka/ovat žádne vadý a nedodčlkv a veškeré /koušký skončí požadovaným výsledkem.
\'ejpozdčji do 7 kalendářních dnu od dokončení konkretni časti Díla je Zhotovitel povinen Objednateli
předat t_vto dokladý:
a) listinu. která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací. soupis dodaneho
materialu. náklady na odvoz dcínontovaneho materiálu a na likv ídaei odpadu (dále jen „Soupis
provedených prací"); Soupis provedených prací je Zhotov ítel povinen předložit k podpisu zástupci
Objednatele. domovnikovi. nájemci či uživateli prostor. kde byla konkretní část Díla prováděna.
pokud tito byli při provadeni části Díla přítomni.
b) atestý použitých výrobku a materiálu. prohlášení o shodě.
c) certifikáty na použite materiály.
d) doklady o likvidaci odpadu.
dále jen .. Dokumentace
Na základě přcv/atc Dokumentace provede Objednatel kontrolu dokončene části Díla a tuto dokončenou
část Díla převezme s výhradami. nebo bez výhrad.
O předání a převzetí každe jednotlive části Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání
a převzetí (dále jen „Předávací prutoku/“). podepsaný zástupci obou smluvních stran. a to ve 2
stejnopisech. kdy každá smluvni strana si ponechá l takový stejnopis.
\" případě. že Objednatel odmítne čast Díla převzít. sepísí smluvní strany zápis. v němž uvedou svá
stanoviska a jejich oduvodnení a dohodnou náhradní termín předání. Zmaří-li Zhotovitel přes písemnou
výzvu Objednatcle doručenou Zhotoviteli nejmene 3 dny předem. spolecne sepsání 7ápisu podle
předchozí včt_v. jc Objednatel oprávncn sepsat tento zápis sám s účinky. jako b_v b_vl sepsán obema
smluvními stranami: takto sepsaný zápis Objednatel doručí Zhotoviteli.
Po dokončení každe jednotlive části Díla sc Zhotovitel zavazuje v_vklidit a uklidit místo plnění bez
zbytečného odkladu. nejpozdeji do 2 dnu.

Článek VII.
Cena Díla
].
2.

3.

Smluvní strany se dohodly. že cena za provedení Dila bude hrazena postupne za každou prov edenou čast
Díla.
Cena za jednotlivou část Díla je stanovena dohodou smluvních stran \ souladu se zákonem
č. 526 I990 Sb.. zákon o cenách. vc 7není po7dčjsíeh předpisu. takto:
a) cena dle jednotlivých cenikových položek aktuálního ceníku ÚRS. platneho k datu vystaveni
Objednáv ký na provedení častí Díla. snížena u každe položky o 17.5””; v případech. kdv hodnota dodávek
materiálu není započtena v ceníkovýeh položkách. bude k takto stanovene cene připočtena hodnota
dodav ek materialu použiteho při realizaci jednotlivé části Díla (Specifikace - pořizovací náklady v místě
a Čase obvyklek ke stanovene cene mohou být dále připočtený vedlejší rozpočtove náklady (zařízení
staveniště. provozní vlivy). a to \ odeodnených případech 7a předpokladu. že Zhotovitel doloží
kalkulaci. z níž bude vyplývat opravnčnost účtování techto nakladu;
b) skutečne vynaložene náklady na odvoz demontovaneho materiálu a odpadu včetne uložení na skládku
(doloženo příslušným dokladem).
Takto stanovená cena je konečná a Zhotovitel není opravnčn učtovat Objednatcli jine náklad) než výše
uvedene.
Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za poři7ovaci ceny \ místě a čase ob\_\kle nebo ceny nižší:
Zhotovitel není opravnčn účtovat hodnotu dodaneho materiálu za cenu vyšší než \ miste a čase obvyklou.
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Zhotovitel je povinen na zaklade vyzvy ()bjednateli bezodkladné předložit doklad o nakupni cene
dodaného materialu.
Bude-li z ()bjednavky zřejme. že uhrada za opravy. ktere jsou přcdmetem Díla. spada k tíži nájemce.
uvědomí Objednatel Zhotov itele. aby naklady spojene s takovou opravou inkasoval přímo na místě od
nájemce. Seznam techto jednotlivych oprav bude na v_vžadani k dispozici u ()bjednatele a bude sloužit
rovnež jako podklad pro fakturaci.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky. poplatky a jine naklady nezbytné pro řadne a úplné
provedeni jednotlivych častí Díla.
DPH bude učtovana ve vyší dle pravnich předpisu platných ke dni zdanitelného plnění a vyplyva-li to
z platné legislativy Zhotovitel odpovídá za to. že sa7ba DPH je stanov ena v souladu s platnými právními
předpisy.
Rozsah a cena připadnych meneprací či víceprací budou v'zajemnc oboustranné odsouhlaseny zastupci
(.)bjednatele a Zhotovitelc. a to před započetím s jejich provadením.

Článek VIII.
Platebni podminky
].
2.

3.

Zhotovitel se zavazuje po ()bjednateli nepožadovat před předanim casti Díla /alohy ani jiné platby.
Podkladem pro úhradu ujednane ceny 711 provedeni jednotlive casti Díla dle ct. VII. Smlouvy je
vyúčtování označeno jako t'aktura. které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
e. 335 3004 Sb.. o dani ] přidané hodnoty. ve znení pozdějších předpisu (dalejen „Zákon 0 DPH"). (dále
jen .. Faktura“l.
Faktura musi krome náležitostí stanovenych platnymi právními předpisy pro danovy doklad dle š 39
Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy a datum jejiho uzavřeni.
b) Čislo (.)bjednavky a datum jejiho vystav ení.
c) obchodní lirmu. název nebo jméno a přijmení. sídlo. IČO a DIČ Zhotovitele.

d)

nazev. sídlo. IČO a DIČ ()bjednatele.

'Jl

el Čislo a datum vystavení Faktury.
D
lhtitu splatnosti Faktury.
g) Soupis provedených praci.
h) označeni banky a Číslo účtu. na ktery ma byt /aplaceno.
il
označení osoby. ktera fakturu vystavila. včetne jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel je opravnčn vystavit Fakturu do výše eeny jednotlive casti Díla až po prov edeni jednotlive
casti Díla. resp. po jejím dokončení a předaní ()bjednateli a přev zeti ()bjednatelem dle Čl. VI. Smlouvy.
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí jednotlive casti Díla bez vad a nedodelku. Zhotovitel
vystaví Fakturu nejpozději do 15 dnu ode dne 7danitelneho plneni.
6. Smluvní strany si ujednaly. že veškeré platby budou prov adeny be7hotovostne na cisla učtu uvedena
\“ zahlavi Smlouvy. neni-li dale stanoveno jinak. nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Smluvní strany se dohodly. že úhrada vystavené Faktury bude provedena na Číslo účtu uvedene
Zhotov itelem \ e l—iaktuře bez ohledu na Číslo účtu uv edene \ 7alilav'i Smlouvy. Musí se však jednat o číslo
účtu zverejnene zpusobem umožt'iujieim dálkový přístup dle „* % Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat
o učet vedeny v tuzemsku.
8. Lhuta splatnosti vsech Fakturje 3O dni od jejich doruceni. příp. dojití. ()bjednateli. Pov innost Objednatele
zaplatit je splnena dnem odepsání příslušné castky / (tetu ()bjednatele ve prospěch učtu Zhotovitele.
9. \: případe prodleni (,)bjednatele s placením Faktury-' muže Zhotovitel uplatnit zakonny úrok z prodleni.
IO. Stane-li se Zhotovitel nespolehliv'y'r'm plátcem ve smyslu é 10(sz Zakona o DPH. je povinen neprodleně
tuto skutečnost sdělit Objednateli.
ll. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivyv'm plátcem dane dle _5 106a Zákona o DPH.je Objednatel oprav nen
uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plneni castku bez DPH a úhradu samotne DPH provest přímo na účet
správce daně v souladu s š 109a Zákona o DPH. Zaplacení castky ve vyší DPH na účet správce daně

Ramcovadohodaojd.to.g —
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Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení jednotlive části Díla be7 DPH bude považováno za
splnění závazku Objednatcle uhradit sjednanou cenu za provedení časti Díla.
12. Zhotovitel zašle či osobnč doručí Fakturu Objednateli \ souladu s čl. Xlll, odst. 4 Smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím llíuty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení. & to v případě. kdy
Faktura neobsahuje potřebne náležitostí nebo má jiné Lávady \ obsahu. \"e vráccne Faktuře musí
Objednatel uvest duvod vrácení. Opráv'nčnym vrácením Faktury přestává bč2et pttvodní lhuta splatnosti.
Celá lhuta splatnosti bčži znovu ode dne doručení. příp. dojití. oprav ene nebo novč vystav cnč Faktury.

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

2.
3.

4.
5.

6.

Zhotovitel se zavazuje /a kvalitu. funkčnost a úplnost jednotlivých částí Díla provedených na základč
Smlouvy. dále se 7avazujc. Ze jednotlive části Díla budou provedeny v souladu s podmínkami Smlouvy.
v parametrech stanov ených v Objednávce a že jakost provedených prací a dodávek. _isoucíeh předinčtem
Díla. bude odpovídat technologickým nonnám a platným právním předpisuin \ dobe realizace
jednotlivých částí Díla.
Zhotovitel se zavazuje. že \ záruční dobe budou jednotlivé části Díla Lptísobíle k použití pro ujcdnany';
příp obvyklý účel. a zachovají si ve Smlouvč ujednane. jinak obvykle vlastnosti.
Zhotovitel poskytuje na každou jednotlivou část Díla záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba /ačíná
bčžet dnem předání jednotlive části Díla na základč Předáv'acího protokolu. Záruční doba se prodlužuje o
dobu. po kterou bude trvat odstrat'tování vad Zhotov itelem.
Záruka se nevztahuje na vady zpusobeno nesprávným provozováním jednotlive části Díla. jejitn
poškozením vyssi mocí či třetí osobou.
Jestliže se \ záruční dobč vyskytnou na jednotlive části Díla vady. je Objednatel povinen tyto u
Zhotovitele reklamovat prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány. Stejne účinky jako v_vtčení vad v reklamačním
protokolu má i převzetí části Díla s výhradami dle čl. \'1. odst. 3 Smlouvy
Zhotovitel se zav a/uje začít s odstrat'iovánim vad be7 zbytečnelío odkladu. nejpozdeji do 4 pracovních
dnů. od oznámení příslušných vad Objednatelcín a vady na sve náklady bez zbytečného odkladu odstranit.
pokud to charakter vad a podmínky dovoli_ nejpo/dčjí \ šak do 30 dnu od uplatnční reklamace. pokud se
smluvní strany píscmnč nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě. kdy
neuznává. že za vady odpovídá. ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o

reklamaci.
V případě. že Zhotovitel ve lhutč uvedene \ čl. l.\'_ odst. " Smlouvy nezačne s odstrat'íovánítn vad na
jednotlivé části Díla. je Zhotovitel srozumčn s tím. že Objednatel jc oprávnčn odstranit vady sám či
prostřednictvím třetí osoby. a to na náklady Zhotov itele Částku. kterou Objednatel vynaloží při
odstranční vad či kterou 7aplati za odstraneni vad třetí osobč. je Zhotov ítel povinen uhradit Objednateli
do 30 dnu poté. co k tomu bude píscinnč vyzván.
8. Pro možnost řádneho a včasného odstraneni případných vad jc Objednatel povinen umožnit
zamčstnancum Zhotov itcle a jiným osobám pověřeným Zhotovitclcm přístup do prostoru. kde se nachází
reklamováná vada. O odstraneni vad smluvní strany sepisou zápis. v němž pov či'cný zástupce Objednatele
potvrdí. že část Díla po odstranění vad a nedodčlkú od Zhotovitele přebírá.
9. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatelc na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Ujednání upra\ujici záruku za jakost nevylučují zákonnou upravu práv [ vadneho plnční \ Občanském
zákoníku.

7.

Článek X.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
].

Náhrada újmy se řídí ustanoveními _ě' 2894 a násl. Občanskeho zákoníku.

Rámcová dohoda o dílo - (f:p'
Statatamwro 'nesta Oskava s
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2.
3.

4.

5.

Zhotovitel je povinen počínat si při provadční jednotlivých častí Díla tak. aby nedošlo k ncduvodne ujme
na svobodč. zdraví. živote nebo na vlastnictví jineho.
Zpusobi-li Zhotovitel pri provadeni jednotlivých častí Díla (,)bjednateli či jiným osobam škodu. at“
porušením povinností stanovene 7akoncin Ci porušením povinnosti ze Smlouvy. nahradi škodu 7 toho
vzniklou. a to jejim odstraněním a pokud to není dobře možne. tak v pcnč7ich.
Použije-li Zhotovitel při provádění jednotlivých částí Díla zmocněnce. zamestnance nebo jineho
pomocníka. nahradí škodu jim zpusobenou stejne. jako by jí zpusobil sam. Tato povinnost Zhotovitcle se
vztahuje take na jeho připadne poddodav atele.
č
\'arok na náhradu majetkov e ujmy (Škody) \ znika vedle naroku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouv
a vedle ve Smlouvč ujednaných povinností.

Článek XI.
Smluvni pokuty
1.

l je
Pro případ. že Zhotovitel nesplní povinnost dle Smlouvy. se smluvní strany dohodly. že Objednate
porušení:
oprávněn po Zhotoviteli požadov at zaplaceni smluvní pokuty. a to za každé jednotlive
čl. IV.
a) 500.— KC za každý i započatý den prodlení se zahájením provadeni jednotlive časti Díla dle
odst. 7 či H Smlouvy.
dle
lOOt).- KC za každý i započatý den prodlení se zahájením provadčni jednotlivé části Díla
b)
osob.
třetích
či
najemniku
součinnost
či
C]. l\'. odst. 7 či 3 Smlouvý vyžadující přítomnost
1 l Smlouvy
cl 500.- Kč za každý i 7apočatý den prodlení s \ raccnim zapujčených kliču dle čl. l\'. bod
d) 5 ()()(l.— KC za ztrátu kliču zapujčených dle čl. l\'. bod l 1 Smlouvy
cl 500.— KC /a každý případ nedodržení povinnosti dle čl. IV. bod lo Smlouvy
m
200.- KC za každý i /apočatý den prodlení s termínem dokončení jednotlive časti Díla stanovený
I)
v Objednávce.
5 ()()(L- KC za každý zjištěný pripad poruseni čl. \'. odst, 5 Smlouvy
2()().- KC za každý i započatý den prodlení s předáním Dokumentace dle čl. Vl. odst. 2 Smlouvy.
\ zapíse dle
300.- KC za každý i 7apočatý den prodlení s odstrančním vad a nedodčlku uvedených
čl. \'l. odst. 5 Smlouvy.
souladu
2()().- KC za každý i započatý den prodlení s odstraneníin vad \ytčenych („)bjednatelem v
j)
Smlouvy.
7
odst.
IX.
čl.
s čl. IX. odst. 6 Smlouvy v termínech dle
po dokončení
k) 500.— KC za každý i započatý den prodlení s vyklizením a uklízením mista plnční
jednotlive časti Díla dle čl. \'l. odst. (3 Smlouvy.
Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativnč.
Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok ()bjednatele na náhradu škody.
utvrzcných
Smluvní strany prohlašují. že sjednana výše smluvních pokut je přimč'rena významu
smluvených povinnosti.
zaplatit na účet
Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčislenou ()bjednatelem v pisemne výzvč
Smlouvy.
Objednatcle uvedený vc výzvč. jinak na účet ()bjednatele uvedený v záhlaví
smluvní pokutou
Zaplacení smluvní pokuty nc/bav uje Zhotov itele po\ innosti splnit smluvenou povinnost
g
hl
i)

2.
3.
4.
5.
6.

utv rženou.

Článek xu.
Zánik Smlouvy
].

Zpusoby ukončení Smlouvy:
a) uplynutím doby stanovene v čl. lll. Smlouvy.
b) vyčerpz'inim finančního limitu stanov eneho v čl. 111. Smlouvy.
c) písemnou dohodou smluvních stran.
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V
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)

písemnou výpovědí některe smluvní strany. přičemž smluvní stranv jsou oprávněny písemně
vypovědět Smlouvu i bez udání duvodu; výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem
následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsící. v němž písemna výpověď druhe
smluvni straně došla.
písemným odstoupením některc smluvní straný v případech stanovených Občanským zákoníkem.
písemným odstoupením Objednatcle od Smlouvý v těchto případech:
[. byl proti Zhotov'iteli jako dlužníku podan návrh na zahájení insolvenčního řízeni.
tj. bylo zahajcno insolvenční řízení se Zhotovitclem.
ll. insolv cněním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelc jako dlužníka.
lll. je-li čast Díla provedena zjevně nekvalitně.
l\'_ je-lí Zhotovitel v prodlení s řadným provedením častí Díla a ()bjednateli tím vznikla škoda
\ podobě ušlěho 7isku na najemnem nebo skoda na majetku.
V. je-li Zhotovitel zjevně neschopen Dílo. příp. jednotlivou čast Díla. v termínu dokončit 7
duvodu nedostatku tinancí. např. proto. že neplní sve tinanční závazky vuči svým
poddodavatelum či dodavatelum materialu.
\'l. nebude-lí minimalně ve 3 případech Zhotovitclem dodržen termín pro potv rzení Objednáv ký
nebo pro zahajeni provadeni konkretní časti Díla dle čl. IV. odst. 7 a 8 Smlouvy.
\'ll. nebude-lí minimalně ve 3 případech Zhotov iteletn dodržen termín pro podání cenově
nabídky na realizaci jednotlive časti díla dle čl. l\'. odst. 3 Smlouvý.
\'lll. v případě uv edenem \“ ěl, l\'. odst. 13 Smlouvy.
IX. v_v-jde-li najevo. že Zhotovitel uvedl \ ramci výběrového řízení nepravdivě či zkreslcnč
informace. ktere bý měl_v zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření Smlouvý,
X. nebude-li minimalně ve 3 případech zaměstnanci Zlíotovítelc nebo zaměstnanci
poddodavatele dodržen članek \r'. bodu 5 Smlouvy.
XI. nebude-li Zhotov itelem minimálně v 5 případech dodržen članek l\'. bod lo Smlouvy.

Výpověď i odstoupení musí být písemně a musí dojít druhe smluvni straně.
Smluvní strany se dohodly. že aplikace ustanovení š" 2591 a š“ 2595 Občanského zákoníku. se vylučuje.
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotovitelí.
()dstoupenim od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho učinku práva a povinnosti smluv nich stran. Odstoupení
od Smlouvý se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokutý nebo útoku z prodlení. pokud již dospěl.
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání. ktere ma vzhledem ke svě
povaze zavazovat smluv ní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIII.
Ostatni ujednání
Zhotovitel nemuže be7 předchozího písemneho souhlasu ()bjcdnatele postoupit sva prava a povinnosti
z této Smlouvy třetí osobě.
Zhotovitel je povinen bez zh_vtečneho odkladu písemně upozornit ()bjcdnatclc na následky takových
rozhodnutí a ukonu. ktere jsou zjevně neučelne nebo ()bjednatele poškozují.
Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedene v zahlavi Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době
uzavření Smlouvy. Smluv ni strany se zavazují neprodleně O/namit změnu dotčených udaju druhe smluvní
straně.

Smluvní strany si ujednalý. že zasílaní. doručování a dojití vsech písemnosti týkajících se jejich
závazkového vztahu založcněho Smlouvou. včetně písemností zasílaných po skončení pravnich účinku
Smlouvy. se řídí těmito pravidly:
a) písemnosti se zasílají:
]. prostřednictvím veřejně datove sítě do emailov e nebo datově schrankv adresáta.
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ll. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. jenžje držitelem poštovní licence. a to na
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy. přip. po/dčji pisemnč aktualizovanou.
jinak na adresu sídla zapsanou v příslušítem veřejnem rejstříku.
písemnosti se osobnč doručuji:
].
Zhotovitelem osobnč na podatelnu ()bjcdnatelc.
smluvní strany jsou srozumčny s tím. že:
l. 7asílka jedne smluvní strany obsahujici pravni jednani adresov ane druhé smluvní strane (dále
jen "Zásilku“l
— jí je doručena. resp. ji došla. dnem. kdy si ji osobne převc/mc.
- jí je doručena. resp. ji došla. dnem. kdy ji ly/icky odmítne převiit.
ll. vuči ncpřitomnčmu adresátovi pusobi pravnijcdnání odesilatele od okamžiku. kdy mu projev
vule dojde. tzn. od okamžiku. kdy se dostane do slcry dispozice adresáta; mtaří-li včdomč
adresát dojití Zásilky. platí. že Zásilka řadnč došla. \' případe zaslani Zásilky
prostřednictvím provozovatele postovnich služeb se má za to. že Zásilka adresátovi dosla
třetí pracovní den po jejím odeslani.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání
Ncstanoví-li tato Smlouva vyslovnčjinak. řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními
předpisy Ceske republiky. zejmena příslušnými ustanovenimi Občanského zákoníku. a právními předpisy
souvisejícími.
V případě. že nčktcrč ujednání Smlouvy se stane neučinnym či neplatnym. zustavaji ostatní ujednání
Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se lava/uji takove ujednání nahradit ujednáním účinným či
platným. které svým obsahem a smyslem odpovida nejlepe obsahu a smyslu ujednání puvodniho.
Veskere zmeny a doplneni Smlouvy jsou možne jen po dohodč smluvních stran. vyžadují písemnou
formou a jsou možncjen v případe. že tím nebudou porušeny podminky zadani veřejne zakázky a lakona
o /adaváni veřejných /aká/ck. ve mení pozdčjsích předpisu. Dohoda o 7mčnč zavazku musi byt
podepsána oprávnčnymi zástupci smluvních stran a za dohodu o mtčnč niva/ku vyslovnč prohlášena.
Dohody o zmčnč závazku sc v_v'hotov'uji ve stejném počtu výtisku jako Smlouva a budou vzestupnč
čislov ány.
Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení & 1740 odst. 3 ()bčanskeho zákoníku. že vylučují přijetí
nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek či odchylka podstatnč nctnčni podmínky nabidky.
Smluvní strany shodně prolilasuji_ že si Smlouvu před jejím podpisetn řádnč přečetly. že byla uzavřena
po vlajcmnem projednání. podle jejich prave a svobodné \ ulc. vážne a srozumitelnč. nikoli v tísni a za
nápadné nevyhodnych podminek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svymi níže
uvedenými v lastttoručnimi podpisy.
Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, každy s platností originálu. z nichž si Objednatel ponechá 2
stejnopisy podepsane opravnenymi zástupci smluvních stran a Zhotovitel l takovy'fto stejnopis.
()bjcdnatcl jako Ú7Clltnl samospravny celek. tj. městský obvod. je dle zákona č. 3402015 Sb.. o
7vláštnich podmínkách účinnosti nekterych smluv. uvcřejt'tov ani tčchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). ve znění pozdějších předpisu. povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru
smluv. přičemž tak učiní v zákonné lhutč 30 dnu od uzavřeni Smlouvy.
Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem. kdy ji podepíše oprz'ivnčny lástupcc posledni smluvní strany;
nejdříve vsak Smlouva nabude účinnosti dnem jejiho zv cřejnčni prostřednictvím registru smluv dle
zákona o registru smluv.
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Článek xv.
Doložka platnosti právního jednáni
Doložka platnosti prz'nního jednáni dle 5 41 zákona č. 12% 2000 Sb.. o nheíeh (oheem' zřízení). \e znení
po7dejsieh předpisu:
K uzavření Smlouvy má Objednatel souhlas Rady mestskeho obvodu Slezská Ostrava udělený usnesením
Č. 2%79'RMOb-Sle 1832 61 7e dne 16. 12 .2020 kterým bylo rozhodnuto o uzavření rámeme dohody 0 dílo.
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