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Rámcová dohoda o dílo č. TS/0014l21
uzavřená \e sm) slu ustttnox ení š 3580 ;t násl. zákonu C. 8W20l2 Sb.. občanský zákoník. \e znění pozdějších
předpisu (dále jen „Občanský zakonik")

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo:

Prokešovo náměstí 1803. 8. 73‘) 30 ()SII'ZWH — Moravská Ostrava

tCo;

00345451

DIČ:
CZ0084545l — plátce DPH
pm [mr/"Uhr \'_l'.\'ftl\“ťlli z/uflmjl'c/z dok/adu url/túrult'l rtu/m :(ikuznik
městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:
Těšínská ISS/35. 710 to Ostrava — Slezská ()straxa

ID datové schránky
Zástupce:

Soszub
Bc. Richard Vereš. starostu

ve \écech smluvních:
\e \écech technických:

Bc. Richard Vercs. starostu
Ing. Miroslux Bilanič. tel. 599 4l0 071. mobil 703 385 689. email:
mbilunioa slo/slotu — vedoucí odboru technické správ) - odbor technicke
správy Líší'adu městského obvodu Slezská Ostrava
lng. lomáš Dušek. tel.: 599 4l0 038. mobil: 724 676 368.

c-mull: Idusck'q slezskzt.cz — referent správ) budox — odbor technicke spráxy
li'rztdu městskeho obvodu Slezská Ostravu
Česká spořitelna. a.s.

bankovní spojení:
Číslo účtu:

37—1649333359 ()Xllll

je plátcem DPH:
čislo smlouxy

uno
TS 00l-l 31

pro potře/tt r_tzs—lut'cnr L/tu'1f)t'_\"t'/í dok/adu při/mnu tru/m msi/uci udrusu
nu .xr/‘c111é_/'c¢/r1é jako objednala/, Jul/u jun .. Objednatel"

Karel Mrázek

sídlo:
l.) zická osoba podnikající dlc živnostenského zákona nezapsaná \ obchodnim rejstříku
zastoupcntálý:
Karel Mrázek
\e \eeeeh smltn nich a techi '
mobil: _. e-muil:

tCo;

' t * *'

DIC:
bunkox ní spojení:

Komerční banka. a.s.

Číslo účtu:
je plátcem DPH:
číslo smlouvy

uno
....................................................

nu „straně druhé jako :lmmrilcl. dci/e jm ..Zlmlm'itel“
uzmirají níže uvedeného dne. měsícu a roku tuto Rámcovou dohodu o dílo (dále jen „Sm/014qu
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úřad městského obvodu

Článek |.
Základní ustanovení
l.

Smlu\ ní straný prohlašují. že jsou zpusobíle tt/avřit Smlouvu. stejně jako zpusobile nabývat \ ramci

právního řádu \ lastním jednáním práva a povinností.
2.
3.
4.

Smluvní straný uza\írají Smlouv u jako rámcovou dohodu.
Smluvní straný uza\irají Smlouvu za účelem zajištění opravý a udržbý domovního a b_vto\ eho fondu
\ majetku Objednatele a to \ oboru malířské a natěračské práce.
Tato Smlouva je uža\ řena na zaklade výsledku výběrového řízení na \eřejnou zakázku malého rozsahu
pod názvem „Oprava a údržba domo\ ního a b_\toveho fondu \ majetku Statutárního města ()strava.
svěřeného městskému obvodu Slezska ()stra\ a. obor malířské a natěračské prace. (ll) zakazký:
P2()V’UOUOOO3OI

5.

6.

9‘

7.

Zhotovitel prohlašuje. že se \ plném rozsahu .se/nami! s rozsahem a povahou předmětu Smlouvý. že mu
jsou známý veskere technicke. k\alitatí\ní a jine podmínký nezbýtne k realizaci zavazku ze Smlouvý a
že disponuje takovými podnikatelskými opravnčními. kapacitami a odborný mí znalostmi. které jsou k
provedení 7ava7ku ze Smlouvv nezbýtne.
Smluvní straný' prohlašují. že předmět Smlouvý není plněnitn nemožným. a že Smlouvu uzavřel) po
pečlivém zvažení všech možných dusledku.
Smluvní straný tímto prohlašují. že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smýslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalsích podminek.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním t'tplne'ho obsahu Smlouvý na profilu zada\ atele

9.

Zhoto\ite| se zavazuje. že po celou dobtt platností Smlouvý bude mít sjcdnanu pojistnou smlou\u pro
případ zpusobem škodý ()bjednateli nebo třetí osobě do vý se pojistného plnění F(ltltltltltltl Kč. kterou

kdykoliv na požádání předloží zastupci ()bjednatcle.

Článek ||.
Předmět Smlouvy
l.

Zhotovitel se za\azujc pro ()hjednatele pro\ est na s\ uj naklad a nebezpečí dilo spočívající \ opravě a

údržbě domovního a h} to\ eho fondu \ majetku Objednatele \ oboru malířské a natěračské práce. přičemž
se jedna zejména o pr0\ ádční malování \ bý tových a nebý to\ých domech. natěrý kovových a dřevěných
konstrukcí (okna. dveřní výplně. rozvolý ustředního topení včetně radíatoru). \četně souvisejících
ls)

drobných zednických prací apod. (dale jen Di/u " či .,Přcdmčtplněni“).
Do předmětu plnění nespadají prace provadene komplexnč. spolu se sta\ ebttímí pracemi. které nejsou

opravný'mi. udržovacími či renmačnímí,
3.

Specifikace Předmětu plnění vychází ze zadýnaet dokumentace ()bjednatele jakožto zadavatele veřejné
zakazký a nabídky Zhotovitele jakožto dodavatele \ tomto \-_\'hčro\em řízení. ()be smluvní straný
prohlašují. že zadávací dokumentaci ()hjednateíe „\ nabidku Zhotmítele podanou ve vý bčrm em řízeni

mají k datu podpisu Smlou\_v k dispozici.
4.

Objednatel je oprav nčn dle své potřebý během dob) stano\ene v čl. Ill. Smlouvý prubčžnč zadávat

Ill

/.hotoviteli Dílo. resp. jeho části. k provedení. a to dle dale uvedených ujednání Smlouvý.

6.

7.

Zhotovitel se zavazuje Dílo. resp. jeho jednotlíw časti. pro ()bjednatele provést s potřebnou pečí
\ ujednane'm čase a obstarat vse. coje k jeho prm edeni. resp. k provedenijehojednotlh ý'eh částí. potřeba.
Zhotm ítel se zavazuje Dilo. resp. jeho jednotlí\ e častí. pro ()bjednatele provest \ rozsahu a za podminek
ujednaných \e Smlouvč a dle požada\ ku specttikmaných ()bjednatelem \ souladu s ujednáními \c
Smlotně.
Objednatel se ža\ azuje uhradit Zhotm iteli za řadne pro\ edene Dílo. resp. za každoujednotlivou čast Díla.

cenu dle čl. \'ll. Smlotn \.
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Článek m.
Doba trvání Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje Předmět plneni pro Objednatele prov adet od učinnosti Smlouvý do v_včerpani
linančního limitu ve výši 2 400 000.00 Kč bez. danč /. přidané hodnotý (dále jen „ DPH“). nejpozději však do

dne 31. 13. 2023.

Článek IV.
Zadávání a provádění jednotlivých částí Díla
l.

\’ případe potřebý Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu. resp. objednavku. k provedení konkrétní
časti Díla případně k předložení cenové nabidký na provedení časti Díla. V případě telefonické

objednavký musí být tato nasledne Zhotoviteli zaslána písemné. („)bjednavka bude obsahovat blíže
specifikované požadav ký na Zhotovitele (zejmena místo plneni. termín dokončení. materiál. rozsah.

kontaktní osob). výkaz vý'merl a lhutu pro její akceptaci. tj. pro její písemné potvr/ení. (dále jen
.. Objednávka “), Jednotlivé dílčí Objednavký se považují za rozhodnuti Úřadu městského obvodu Slezská
I»)

Ostrava jako organu Objednatele.
Obdrži-li Zhotovitel (i)!vjednavku. písemné ji ve stanov ené lhute (j)bjednateli potvrdí; \ případě

telefonické Objednávky se telefonujici osobý domluvi. jakým zptisobem telefonickou (')bjednavku
Zhotovitel Objednateli písemné potvrdí. V případe. kdý nehrozí nebezpečí /. prodlení. což posoudí

Objednatel. předloží Zhotovitel objednateli cenovou nabídku na prov edeni časti Díla. a to bezplatné a
v termínu do 1—1 dnů od zaslani písemné v_v' [\_\ dle bodu 1.
Akceptuje—li Zhotovitel Objednávku ()hjednatele. tj. potvrdí ji dle člí IV. odst. 3 Smlouvy. provede
předmětnou čast Díla v souladu s Objednav kou. Smlouvou. platnými pravními předpis). technickými
normami a jinými normami platnými v dobé realizace předmětné časti Díla.
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli informace potřebné k zahajeni provadeni jednotlivých částí
'JI

Díla a k jejich samotnému provadeni
Zhotovitel poskytne Objednatelí na v_vžadaní jména a telefonní čísla osob provádějících konkrétní čast

Díla za účelem jeho upřesnění temto osobám a kontaktní údaje pro nahlášení havarie.
Místem plnčníjsou budov) \ majetku Objednatele. přičemž Objednatel místo plnění \ Objednavce vždý
dostatečné konkretizuje.
Zhotovitel se zavazuje zahájit prov adeni konkretní časti Díla nejpozději třetí pracovní den od obdržení
Objednávky pokud se smluv ni straný nedohodou jinak.
\'připade. kdý hrozí nebezpečí lprodleni. což posoudí ObjednateL je Zhotovitel povinen zahájit
provádění konkrétní časti Díla nejpo7deii do 24 hodin od obdržení (')bjednavký . jde—li o naléhavý případ.

přičemž \ takových případech bude termín zahajeni s prováděním konkretní časti Díla uveden
v Objednávce.

\lezahájí-li Zhotovitel provadeni konkretní časti Díla v daném terminu. v_vhrazuje si Objednatel pravo

ladat tttto část Díla k prov edení jinemu zhotoviteli. ()dmítne-li Zhotovitel na v_v"7vu dle čl. l\' odst. 1
Smlouvy provést čast Díla dle Smlouv_v.jedna se o porušení smluvní závazkové povinnosti Zhotov itele
vuči Objednateli: odpov ednost tt připadna nahrada škod). která v této souvislosti Objednateli vznikla. se
řídí Smlouvou a příslušnými Ll>idllO\Clllllll Občanského zákoníku.
ll). Součásti jednotlivých C;l\ll Dila ie i případné provedeni příslušných provo/ních rkoušek a potřebných
dokončovacích a úklidových praci \ Předmetem plneni souvisejicich. včetne případného odvozu

demontovaného materialu a likvidace odpadu. O odvozu a likvidaci demontovane'ho materiálu a
odstraněných predmetu nebo o jejich ponecháni na místě plneni rozhodne Objednatel v Objednávce.
ll. (_)bjednatel je povinen poskýtnout součinnost při zpřístupnění prostor. kde má být konkrétní čast Díla

provadena a na zaklade pi'eda\ .tctho protokolu podepsaného obema >IlllLl\ nimi stranami zapujčit potřebné
klíče. pokud je má k dispozic—r \' prípade zapujčení klíčit je /.hotov itel vrati Objednateli zpčt nejpozdeji
nasledujici pracovni den po dokončení konkretni časti Díla. nem-h dohodnutojinak.

12. Objednatel se lava/uje při reaiizaci Díla použít material) první l;ll\0\ll J standardni vý robký v_v hovujici
požadavkum kladeným n.: íeiich jakost a mající prohlášení o shod-e elle zakona č. 22.1997 Sb._
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o technických požadavcích na výrobký a o změně a doplnění některých zákonu. \c znění pozdějších

předpisu. a jeho pro\ aděcích předpisu.
13. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděníjednotlivých částí Díla a \ýkonavat odborný dohled. Zjistíli Objednatel. Ze Áhotovítcl porušuje svou povinnost. mule požadmat. ab) /.hoto\ itel zajistil napravu a

prováděl jednotlivé části Díla řádným zpusobem. \eučiní-li tak Zhotovitel ani \ přiměřené době. je
Objednatel oprávněn od Smlotn _v odstoupit.
14. Zhotovitel je oprěnněn na nezbýtně nutnou dobu a \ nezbýtnem rozsahu přerušit provádění jednotlhe
části Díla. jestlile:

a)

provedeníjednotlive Částí Díla brání \'_\ŠŠÍ moc.

b)

při výský tu vážných skrý tých překážek bránících řádnému provedení jednotlivé části Díla o nichž
Zhotovitel nevěděl. nemohl vědet. ani nemohl celou situaci přiměřeným zpusobem výřešit tak. ab)
nemuselo být přerušeno provádění jednotlivé části Díla.
dojde k zastavení pro\ áděni jednotlivé části Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu

ct

nikoli\ ] duvodu na straně Zhotm ítcle
Přerušením prm adení jednotlivé části Díla z m edených duvodu přestz'nají dnem přerušení běžet lhutý
tímto přerušením dotčeně.

IS. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení prováděníjednotlive časti Díla na nezbýtně nutnou
dobu a \ nezbýtnem rozsahu. zejmena tehdý. kd_\ ?:
a) zaměstnanci Zhotmítele a jine osob_v jím opraméne k provádění jednotlhe části Díla při práci

poruší platně technické a bezpečnostní norm) a předpis).
b)

bý vadný postup Zhotovitele nepochýbně vedl k podstatnému porušení Smlouvý.

Přerušení provádění jednotlivé části Díla Objednatelem I \ýše uvedených duvodu nestaví beh smluvních
lhut tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok [hotovítele na úhradu víceprací (včetně \ ícenákladu)
vyvolaných přerušením,

l6. Zhotovitel je povinen oznamovat Objednateli provádění jednotlivých částí díla s\ ými zaměstnanci.
případně zaměstnanci poddodav atele. který pro Zhotovitele provadi prace poddoda\ atelský. a na email
Ewillc/skacz. a to každý pracovní den \ termínu do 8."“ hodin.

Článek v.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
1.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochraný zdraví při práci. jakož i protipožární opatření \ýplývající
z povah) vlastních prací. je povinen na pracm iští ujistit Zhotovitel \ souladu s bezpečnostními předpis).
Pracovíštem se pro účel) Smlouvý ro"/umí místo nebo místa. kde jsou práce. které jsou předmětem Díla.
Zhotov itelem \ _\ konáváný .

2.

Zhotovitel \ plne tníře odpovídá /a bezpečnost a ochranu [draw všech osob. které se sjeho vědomím

3.

zdržují \ místě plnění. aje povinen zabezpecit jejich \_\ bavení ochrannými praeov ními poínuekami.
Zhotovitel je povinen provádět v prubehu prmaděni jednotlivých částí Díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce a poýární ochranou.

4.
5.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pram“ íšti.
Všichni zaměstnanci Zhotovitele. případně /.tíně—tnancí poddodavatele. který pro Zhotovítele pro\ ádí
práce poddodawtelský. budou řádně označení l_tkU zaměstnanci Íhotovitele či poddodm atcle (např.
logem obchodní společnosti na pracmnítn oděv 1; |,

Článek VI.
Dokončení, předání a převzetí jednotlivé části Díla
].

Lávazek Zhotmítele pro\est Dílo. resp. jeho _*ednotlhe části. je splněn jeho. resp. jejich. řádným

2.

dokončením a předáním. Každá jednotli\ a část l)..a se pmažuje za řádně dokončenou.jestliže nebude při
převzetí \\ lva/ovat žádne \adý a nedodělký a \ cškere /koušk_v skončí požadovaným \ýsledkem.
Nejpo/dějí do 7 kalendářních dnů od dokončen: konkretni částí Díla je Zhotovitel povinen Objednateli

předat t_vto dokladý:

t„j„„„-„„„„
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at

listinu. která bude obsahovat dostatečny a uplny" popis provedeny'ch prací. soupis dodaného

materialu. náklady na odvoz demontov aného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis
provedených prací“ ); Soupis provedenych prací je Áhotov itel pov incn předložit k podpisu zastupci
()bjednatele. domovníkovi. najemci či uživateli prostor. kde byla konkretní čast Díla prováděna.

pokud tito by li při provádění časti Díla přítomni.

3.

b)

atesty použitych výrobku a materiálu. prohlášení o shodě.

c)
d)

certifikáty na použité materialy.
doklady o likvidaci odpadu.

dále jen ,. Dokumentace
Na základě převzaté Dokumentace provede Objednatel kontrolu dokončené časti Díla a tuto dokončenou

čast Díla převezme s v_vf'hradami. nebo bez v_v'hrad.
4.

O předání a převzetí kazdejcdnotlive časti Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem nápis ojejim předání
a převzetí (dále jen „Předávací prom/ml"). podepsany' zástupci obou smluvních stran. a to ve 2

stejnopisech. kdy každá smluvní strana si ponechá l takovy stejnopis.
5.

\; případě. že Objednatel odmítne čast Díla převzít. sepisi smluvní strany zápis. v němž uvedou svá

stanoviska ajejich oduvodnění a dohodnou náhradní termín predani. !.maří-li Zhotovitel přes písemnou
v_v' 7vu ()bjednatele. doručenou Zhotov iteli nejmene 3 dny předem. společně sepsání /apisu podle

6.

předchozí vety. je Objednatel oprávněn sepsat tento /apís sam s účinky. jako by byl sepsán oběma
smluvními stranami: takto sepsany zapis Objednatel doručí Zhotov iteli.
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
].

Smluvní strany se dohodly. že cena za provedeni Díla bude hrazena postupné za každou provedenou čast
Díla.

2.

Cena

za jednotlivou

čast

Díla je

stanovena

dohodou

smluvních

stran

\ souladu

se

lakonem

č. 526 1990 Sb.. zákon o cenách. ve znění pozdějších předpisu. takto:
a) cena dle jednotlivych ceníkov _v'ch položek aktualniho ceníku ["RS. platného k datu v_v stavení
Objednav k) na provedení časti Díla. snizena u každé položky 0 10 %; v případech. kdy hodnota dodav ek

materialu není započtena \ ceníkovych položkách. bude k takto stanov ené cene připočtena hodnota
dodavek materialu použitého při realizaci jednotlivé části Díla (Specifikace - pořizovací naklady \ místě
a čase obvyklelz ke stanov ené ceně mohou b_v't dale připočteny vedlejsi rozpočtové naklady ízařizeni
staveniště. provozní vlivy). a to \ oduvodnenych případech za předpokladu. že Zhotovitel doloží
kalkulaci. / ní? bude vyplývat oprav něnost učtovaní techto nakladu;
b) skutečne vynaložené náklady na odvoz demontovaného materiálu a odpadu včetně uložení na skládku

(doložené příslušnym dokladent ).
Takto stanovená cena je koneěna a [hotov itel není oprávněn ÚČIO\ at ()bjednateli jine naklady než vyse

3.

4.

5.
6.

uv edené.
Dodávky materialu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v“ místě a čase obvykle nebo ceny nižší;
Zhotovitel není oprav nén účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.
[hotovitel je povinen na zaklade v_v'zvy Ohjednateli bezodkladné předložit doklad o nakupni cene
dodaného materialu.
Bude-li z (.)biednavky zřejmé. že úhrada za opravy. které jsou predmetem Díla. spada k tíží nájemce.
uvědomí Objednatel Zhotovitele. aby náklady spojené s takovou opravou inkasoval přímo na místě od
nájemce. Seznam těchto jednotlivych oprav bude na v_v zadani k dispozici u Objednatele a bude sloužit
rov ně? jako podklad pro fakturaci,

Součástí “sjednané cen) jsou veškeré prace a dodávky. poplatky ;ijine naklady nezby tne pro řádné a úplné
prov edeni jednotlivych častí Díla.
DPH bude učtovana ve výši dle pravnich předpisu platny ch ke dnt zdanitelného plnění a vy plyva-li to
z platné legislativy. [hotov itel odpov ida za to. ke sazba DP} l je stanov ena. \ souladu s platny'mi prav nimi
předpisy.

Ramcova dohoda o dílo -
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7.

Rozsah a cena případných meneprací či víceprací budou vlajemne oboustranné odsouhlasený zástupci
(“)bjednatele a Zhotovitele a to před započetím sjejích prov adením.

Článek VIII.
Platební podmínky

UJ

].
2.

Zhotovitel se zavazuje po Ubjednateli nepožadox at před předáním části Díla zalohý ani jiné platby.
Podkladem pro úhradu u_iednane cen) za provedení jednotlive Části Díla dle cl. VII. Smlomy je
\ý'tičtovaní označené jako faktura ktere bude mít náležitosti dat'ioveho dokladu dle zákona
Č. 235 2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů (dálejen „Zákon 0 DPH"). (dále
jen „Faktura ").
Faktura musí krome náležitmtí stanovených platnými pramími predpiSý pro dano\ý doklad dle š“ 3‘)

Zákona o DPH obsahoý at i tyto údaje:

4.
5.
6.
7.

a)

číslo Smlouvý a datutn jejího uzavření.

b)

číslo Objednávky a datum jejího v_vqta\ ení.

c)

obchodni firmu. název nebo jméno a příjmení. sídlo. IČO 11 [)lČ' Zhoto\ itele.

dl

nazev. sídlo. |('() a DIC ()bjcdnatele.

e)

Číslo a datum vystavení lakturý.

D

lhutu splatnosti l-"akturýp

gl

Soupis pro\ edený'ch praci.

h)

označení bank) a číslo účtu. na který má být zaplaceno.

i)

oznaceni osobý'. která fakturu výstavíla. včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

Zhotovitel je oprávněn v_vstavit Faktum do \ýše cený jednotlhe cagti Díla až po provedení jednotlive
casti Díla. resp. po jejím dokončení a předání ()biednatelí a pica zeti objednatelem dle čl. Vl. Smlotn _v.
Dnem zdanitelného plnění je den predani a převeti jednotlivé části Díla be/. vad a nedodčlku. Zhotovitel
vý stavi Fakturu nejpozději do 15 dnu ode dne zdanitelného plnění.
Smluvní straný' si Ll_iCanll_\'. že veškeré platbý budou prováděný bezhotovostně na čísla učtu uvedena
\“ zahlavi Smlouvý. není-li dale stanm eno jinak. nebo nedohodnou-li se sman ni Stran) jinak.
Smluvní slum} se dohodl). Ze uhrada \ \ stav ené Fakturý bude provedena na číslo účtu uvedené
Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na cislo učtu uvedene v záhlaví Smlouvy. Musí se \'šakjednat o číslo

účtu zverejnene zpuxobem umoži'íujieim dalko\_\ prístup dle š % Zákona o DPI l. [arm en Se musíjednat
o účet vedený \ tu/emsku.

8.

Lhuta splatnosti \ šech l-akturje 3U dní od jejich doručení. príp. dojití. ()bjednateli. Pm innost (')bjednatele
zaplatit je splněna dnem odepsání príslušný- Č.t\[l\_\ / učtu ()bjednatele ve prospěch učtu Zhotov itele.

9. V případe prodlení ()bjednatele & placením l-akturý muže Zhotovitel uplatnit zákonný" urok z prodlení.
10. Stane—li se Zhoto\ itel nespolehlným plate-ein \e >m_v>lu § tom Zákona o DPH. je povinen neprodleně
tuto skutečnost sdelit ()bjednateli.
ll. Pokud se Stane Zhotovitel ne5polehli\_\'m plýucem dane dle š tom Zákona o DPH.je Objednatel oprávněn
uhradit Zhotoviteli za Idanitelne plneni castku be/ DPH a úhradu samotné DPH prove'St přímo na účet
Spravce dane \ souladu s „\“ 100a Ztikona o DPH. Íttplaceni Častký ve výši DPH na ucet správce daně

Zhotovitele & zaplacení Zhotov iteli cen) A: I‘m edení jednotlivé části Díla bez DPH bude považováno za
splnění zavazku Objednatele uhradit .xjednanou cenu za prov cdení casti Díla.
l2. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu ()bjednateli \ souladu > Čl. Xlll. odst. 4 Smlouvy.
l3. Objednatel je opraýnen pred uplýnutím lhutý \platnox'ti vratit l-"akturu bez zaplacení. a to \“ případě. kdý
Faktura neobsahuje potrebne náležitosti nebo mu _iinc zav-ad) \ obsahu, Ve vracene l'akttíře musí

Objednatel uvest duvod vracení. (")pravnený m \ iacenim l-"akturý preštáva bežet pttvodní lhuta splatnosti.
Cela lhuta splatnosti beží znovu ode dne dOTLICCEH. pi'ip. dojití. opravené nebo nove \\ stavene Fakturý.

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

Zhotovitel se uvazuje za kvalitu. l'unkcnou a f_innoxt jednotlivých částí Díla provedených na 7aklade
Smlotný. dále se zavazuje. Žejednotlne cam DP..: budou provedený \ <ouladu s podmínkami Smlouvý.
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v parametrech stanovených v (.)bjednavce a že jakost provedených prací a dodávek. jsoucích předmětem
Díla. bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisum \ době realizace
I»)

jednotlivých částí Díla.
Zhotovitel se zavazuje. že \ záruční dobe budou jednotlivé části Díla zpusobile k použití pro ujednaný.
přip. obvyklý účel. a zachovají si ve Smlouvě ujednane. jinak obvykle vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na každou jednotlivou část Díla záruku v délce 36 měsícu. Záruční doba začíná
běžet dnem předáni jednotlivé části Díla na základč Předávacího protokolu. Záruční doba se prodlužuje o

'.II

dobu. po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitclcm.
Záruka se nevztahuje na vadý zpusobene nesprávným prov'o7ováníni jednotlivé části Díla. jejim
poškozením vyšší moci či třetí osobou.
Jestliže se v záruční dobe vyskytnou na jednotlivé části Díla vadý. je Objednatel povinen tyto u
Zhotovitele rcklz-nnovat prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. \" reklamačním protokolu musí být v'adý popsaný. Stejne účinky jako vy tčení vad v reklamačním
protokolu má i převzetí části Díla s výhradami dle čl. Vl. odst. 3 Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu. nejpozději do 4 pracovnich
dnu. od oznámení příslušných vad ()bjednatelem a vady na sv e náklady bez zbytečného odkladu odstranit.
pokud to charakter vad a podmínky dovoli. nejpozději však do 30 dnu od uplatnění reklamace. pokud se
smluvní strany písemnč nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě. kdy
neuznává. že za vadý odpovídá. ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o
reklamaci.
\' případě. že Zhotovitel ve lhůtě uvedené v čl. lX, odst. 7 Smlouvy nezačne s odstrai'továním vad na
jednotlivé části Díla. je Zhotovitel srozuměn s tím. že Objednatel je oprávněn odstranit vadý sám či

prostřednictvím třetí osobý. a to na náklady Zhotovitele. Částku. kterou Objednatel vynaloží při
odstranění vad či kterou zaplatí za odstraneni vad třetí osobč. jc Zhotovitel povinen uhradit Objednatclí
do 30 dnu poté. co k tomu bude pisemnč \ _v zv an.
Pro možnost řádného a včasného odstraneni případných vad je Objednatel povinen umožnit
zaměstnancum Zhotov itele a jiným osobám pov eřený m Zhotovitelem přístup do prostoru. kde se nachází
reklamovaná vada. () odstraneni \ ad smluv ni straný sepišou zápis. \ nemz pov erený zástupce ()bjcdnatcle
potvrdí. že část Díla po odstraneni vad a nedodčlku od Zhotov itele přebírá.
(')dstrančníni vad není dotčen narok ()bjednatele na smluvní pokutu a náhradu t'ijmý.
L'jednani upravující záruku /a jakost nevylučují zákonnou upravu práv / \adneho plneni \ ()bčanskem
zákoníku.

Článek x.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

[J]

Iv

Náhrada ujmý se řídí ustanov enimi \\" ZW—l a násl Občanského zákoníku.
Zhotovitel je pov incn počínat si při provádění jednotlivých částí Díla tak. aby nedošlo k neduv odne' ujme
na svobodě. zdrav í. živ otč nebo na \ lastnictv i jiného.
Zpusobi-li Zhotovitel při provádění jednotlivých částí Díla (.)bjednateli či jiným osobám škodu. at“
porušením povinnosti stanov ene zakonem či porušením povinnosti /e „\mlouvý. nahradí škodu ztoho
vzniklou. a tojejím odstraněním a pokud to není dobře možne. tak \ pene/ich.
Použije-li Zhotovitel při prov adční jednotlivých částí Díla zniocnence. zamestnance nebo jiného
pomocníka. nahradí skodujím zpusobenou stejne. jako by ji zpusobil \;im. l_ito pov innost Zhotov itele se
\ ztahuje take na jeho připadne poddodavatele.
Nárok na náhradu majetkové ujmý (škod) ) vzniká vedle nároku na smluv n" pokutu ujednanou ve Smlouvě
a vedle ve Smlouvě ujednaných povinnosti.

Článek Xl.
Smluvní pokuty
Pro případ. že Zhotovitel nesplní povinnost dle Smlouvy. se \lllch n' mum} dohodly. že (')bjednatel je
oprav nen po Zhotoviteli požadovat zaplaceni smluvní pokutý. .: to /.: „zde iednotlive porušení:

Rámcová dohoda o dílo \;;
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a)

500_- KC za každý i započatý den prodlení se zahájením provadeni jednotlivé části Díla dle čl. IV.

odst. 7 Ci 8 Smlouvý.

c)

lt)()t).- KC za každý i započatý den prodlení se /aha_ienim provadeni jednotlivé části Díla dle
čl. IV. odst. 7 či X Smlouvý v_v žadujiei přítomnost či součinnost najemníku či třetích osob.
5t)()_- Kč za každý i započatý den prodlení s vrácením zapujčený'ch klíču dle čl. IV. bod I I Smlouvý

d)

5 000: KC za ztrátu klíčit zapujčenýeh dle čl. IV. hod ll Smlouvý

hl

500.- Kč za každý případ nedodržení povinnosti dle CI. I\'. hod 16 Smlouvý
2t)t).- KC za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení jednotlive časti Díla stanoveným

v ()bjednavce.
5 000.- KC za každý zjištěný případ porušení čl. \". odst. 5 Smlouvy
200.- KC za každý i započatý den prodlení s předáním Dokumentace dle čl. \"I. odst. 2 Smlouvý.
200.— KC za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodčlku uvedených \ zapise dle
CI. VI. odst. 5 Sittlouvý.

2(l()_- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad \ýtčených Objednatelem \ souladu
.s čl. IX. odst. () Smlouv ý v termínech dle čl. IX. odst. 7 Smlouv _v.
500: KC za každý 1 započatý den prodlení s v_vklizenim a uklízením mista plnční po dokončení
jednotlive časti Díla dle čl. VI. odst. 6 Smlouvý.

2.

'_Jl

.“ .

3

6.

Smluvní pokutý lze uplatnit kumulativne,
Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok ()hjednate|e na náhradu Škodý.
Smluvní straný prohlašují. že sjednanzi výse smluvních pokut je přimčřenzi významu utv'rzených
smluvenýeh povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu výčíslenou Ohjednatelem v písemné výzve zaplatit na účet
()bjednatele uvedený ve vý zv č. jinak na účet ()bjednatele uvedený \ zahlavi Smlouv'ý.
Zaplacení smluvní pokutý nezbavuje Zhotovitel:: povinností splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utv r/enou.

Článek XII.
Zánik Smlouvy
Zpusohý ukončení Smlouvý:
uplýnutim dobý stanovené v čl. III. Smlom _v.
a)
b) výčerpanim tinančniho limitu stanov eneho \ čl. III. Smloux).
písemnou dohodou smluv nieh stran.
e)
d) písemnou výpovědí nektere smluvní straný. přičemž smluvní straný jsou oprav'nčný písemné
v_vpovčdčt Smlouvu i bez udání duv odu: výpovědní doba činí Z měsíce a začíná běžet prvnint dnem
následujícího kalendářního mesice po kalendářním mesíeL \ nemž písemna výpověd" druhé
4 O

I.

smluvní straně došla.
písemným odstoupením nektere smluvní straný \ případech stanov ených Občanským lakoníkem.
písemným odstoupením Objednatele od Smlouvý \ těchto případech:
|. b_\l proti /.hotov*iteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízeni.
tj. bý'lo zahájeno insolvenční řízení se /.hoto\ itelem.
ll. insolvenčním soudem h_v lo vý dano ro/hodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
III. je-li čast Díla provedena zjevne nek\alitne.
l\'_ _ie-lí Zhotovitel v prodlení s řadným pro\ edenim časti Díla a ()hjednateli tím vznikla škoda
\ podobe ušlého zisku na najemnem neho škoda na majetku.
\'. je-li Zhotovitel zjevne neschopen Dílo. přip. jednotlivou čast Díla. v termínu dokončit !
duvodu nedostatku financí. např. proto. že neplní sve tinanční zavazký vuči sv ým
poddodavatelum či dodav atelum materialu.

\'l. nebude-lí minimalne ve 3 případech /.hotov itelem dodržen termín pro potvrzení ()bjednavký
nebo pro zahájení provadeni konkretní časti Díla dle čl. IV. odst. 7 a 8 Smlouvy.
\'ll. nebude-li minimalne ve 3 případech [hotovitelem dodržen termín pro podání cenove
nabidký na realizaci jednotlive časti dila dle čl. IV. odst. 2 Smlouvý.

\'lll. v případě uvedenem v čl. IV. odst. 13 Smlom ý.
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IX. v_vjde-li najevo. že Zhotovitel uvedl \ rámci v_v'berove'ho řízeni nepravdivé či zkreslené
informace. které b} mel_v zřejmý \ lív na v_v'ber zhotovitele pro uzav ření Smlouv'v.

X. nebude-li minimálne ve 3 případech zamestnanci Zhotovitele nebo zamestnanci
poddodavatele dodržen článek V. bodu 5 Smlouvv.
XI. nebude-li Zhotovitelem minimálně v 5 případech dodržen článek lV. bod ló Smlouvy.
2.
3.
4.
5.

V)"pov ed“ i odstoupení musí být písemné a musí dojit druhé smluvní straně.
Smluvní stran) se dohodl). že aplikace ustanovení š 25-01 a § 2595 Občanského zákoníku. sc v_v lučuje.
l'íčink) odstoupení od Smlouvv nastávají dnem jeho dojití Zhotovíteli.
Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinku práv a a povinnosti smluvních stran. Odstoupení
od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokut) nebo uroku ] prodlení. pokud již dospel.
práva na náhradu škody vzniklé 7. porušení smluvní povinností ani ujednání. které má vzhledem ke své
pov aze zavazovat smluvní stranv i po odstoupení od Smlouvy.

Článek xm.
Ostatní ujednání

N

].

3.

4.

Zhotovitel nemuže bez předchozího písemného souhlasu (.)bjednatele postoupit svá práva a povinnOstí
I, této Smlouvv třetí osobě.
Zhotovitel je povinen bez zhvtečneho odkladu písemne upozornit ()bjednatele na následk) takových
rozhodnutí a ukonu. ktere jsou zjev ne neučelne neho ()bjednatele poškozují.
Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví Smlouv) jsou v souladu se skutečnosti v dobe
uzavření Smlouvy. Smluv ní stran) se mvazuji neprodleně oznámit zmenu dotčených udaju druhé smluvní
straně.
Smluvní stran) si ujednalv. Ze zasílaní. doručování a dojití vsech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou. včetne písemností zasílaných po skončení právních účinku
Smlouv v. se řídí temito prav ídl_v :

a)

písemností se zasílají:
l. prostřednictvím veřejné datové sítě do emailové neho datove schrank) adresáta.
ll. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. jenzje držitelem poštovní licence. a to na
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouv). přip. pozdeji písemné aktualizovanou.
jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku.

bl

písemnosti se osobně doručují:
l.
Zhotovitelem osobne na podatelnu Objednatele.

c)

smluvní stran) jsou srozuměn) s tim. Ze:
[. zásilkajedne smluvní stran) obsahujíci práv níjednání adresov ane druhe smluv ní stranč (dále

jen "Zásilka“l
- jije doručena. resp. jí došla. dnem. kdy si ji osobne převezme.
- jíje doručena. resp. jí došla. dnem. kd) _jí f_vzick) odmítne převzít.
ll. vuči nepřítomnemu adresátovi prísohí pravnijednání odesílatele od okamžiku. kd_v“ mu projev
vule dojd *. tzn. od okamžiku. kd_v se dostane do sí'er) dispozice adresáta: zmaři-li včdomč

adresát dojití Zásilky. platí. že Zásilka řadně došla. V případe zaslaní Zásilkv
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to. že Zásilka adresátovi došla
třetí pracov ni den po jejím odeslani.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání
].

Nestanoví-li tato Smlouva v_v'slov ne jinak. řídí se práva a povinnosti smluv nich stran platnými práv ními
předpis) Ceske republik). zejmena příslušnými ustanov enimí Občanského zákoníku. a právními předpisy
souvisejícími.

.
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úřad městského obvodu

3.

\' případě. že některé ujednání Smlouvy se stane neučinnym Ci neplatnym. žustavají ostatní ujednání
Smlouvy účinná ěí platná. Smluvní strany se zavazují takove ujednání nahradit ujednáním učínnym či
platnym. ktere svym obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahu a smyslu ujednání puv odního.
Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné jen po dohodě smluvních stran. vyžadují písemnou
formou ajsou možné jen v případě. že tím nebudou porušeny podminky zadání veřejné zakázky a zákona

4.

Dohody o změně závazku se vyhotovují ve stejnem počtu vy'tisku jako Smlouva a budou v/estupně
číslovány.
Smluvní strany se dohodly ve smy slu ustanovení § 17-10 odst. 3 Občanského zakoniku. že vylučují prijeti

'lI

o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisu. Dohoda o změně zavazku musi byt
podepsána oprav nčnymí zástupci smluvních stran a za dohodu o žmeně zavazku vyslovne prohlášena.

nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 1 když dodatek ci odchylka podstatne nemění podmínky nabídky.
Smluvní strany shodne prohlašují. že si Smlouvu před jejím podpisem řadně přeěetly. že byla wav-řena
po \ žájemnem projednání. podlejejieh pravé a sv obodne vule. vážné a srozumitelně nikoli v tísni a za

6.

napadne nevyhodny'ch podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svymi níže
uvedenými \ lastnoručnímí podpisy.
Smlouva je vyhotm ena v 3 stejnopisech. každý s platností originalu. l nichž si Objednatel ponechá 2
stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluv ních strun a Zhotovitel l takovy'to stejnopis.

7.

8.

Objednatel jako uzemni samosprávny' celek. tj. městský obvod. je dle Zákona č. 340/20l5 Sb.. o
zvláštních podminkach účinností nekterych smluv. uveřeji'iování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). ve znění pozdějších predpisu. povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru
smluv. přičemž tak učiní \ 7ákonne lhute 30 dnu od uzavření Smlouvy.
Smlouva naby va platnosti a účinnosti dnem. kdy ji podepíše oprávněny zástupce poslední smluvní strany '.
nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejiho zveřejnění prostrednictvim registru smluv dle

zákona o registru smluv.

Článek xv.
Doložka platnosti právníhojednáni
Doložka platností právního jednání dle ; 4l zákona &. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve /nění
pordejsích predpisu:

K užavrení Smlouvy má Objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava uděleny usnesením
C. 3025 RMOb-Slc 1822 (14 ze dne 03. 02. 202 ]. kterym bylo rozhodnuto o uzavření ramcove dohody o dílo.

Zu ()Íi/Ut/Imlu/t'

Zu Zlin/()vilU/c

Datum:
‘7 a;
Místo: Ostrava

.--,1 „* '1

Datum:
Místo:

Bc. Richard \"ereš

' ~ 7

Karel Mrázek

starosta
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