
RÁMCOVÁ DOHODA Č. 1/2019

na veřejnou zakázku
Servis, údržba a opravy osobních vozidel pracoviště Zlín

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havličkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

l. Smluvní strany

1.
Česká republika - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havličkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

(dále jen ,,KHS ZK")

zastoupena MUDr. Evou Sedláčkovou, ředitelkou

lČ: 71009221
DIČ: CZ71009221, není plátcem DPH

organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souv/se/"/c/ch zákonů, ve znění pozďě/'š/ch předpisů

(dále jen ,,objednatel")

2.
Název: Daniček s.r.o.
Adresa sídla: Vizovická 423, 760 01 Zlín
Adresa provozovny: Vizovická 423, 760 01 Zlín
lČ: 26946955
DIČ: CZ26946955

zastoupený Miroslavem Kulhánkem, jednatelem

Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
Vyřizuje: Miroslav Kulhánek

(dále jen ,,poskytovatel")

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZVZ") a dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou dohodu (dále jen ,,rámcová dohoda")
na veřejnou zakázku s názvem ,,Servis údržba a opravy osobních vozidel pracoviště Zlín Krajské
hygienické stanice ZIinského kraje se sídlem ve Zlíně".

íl.
Účel dohody

1. Tato dohoda je uzavřena za účelem zajištění provozuschopnosti služebních vozidel - osobních
vozidel značky Škoda, s nimiž objednatel jako organizační složka státu hospodaří a které využívá
k plněni jemu svěřených úkolů. Dohoda se vztahuje na všechna osobní vozidla, stávající i nově
pořízená, jejichž vlastníkem je Česká republika a hospodaří s nimi objednatel.
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2. Touto dohodou sjednávají smluvní strany závazné podmínky, za kterých bude poskytovatel
poskytovat objednateli servis vozidel značky Škoda a další služby specifikované v článku j||. této
dohody, a za kterých objednatel bude tyto služby odebírat a platit za ně poskytovateli dohodnutou
cenu.

Ill.
Předmět dohody

1. Poskytovatel se zavazuje na základě písemných nebo telefonických objednávek ze strany
objednatele k provádění níže specifikovaného předmětu dohody:
a) provádění pravidelných servisních prohlfdek podle servisní dokumentace vozidel, veškerých

oprav vozidel souvisejÍcÍch s provozem osobních vozidel značky Škoda zahrnujíci servisní
prohlídky, mechanické, elektromechanické, klempířské a lakýrnické práce, dále práce a úkony
spojené se zajištěním STK, měření emisí a odtahu nepojízdného vozidla do místa provedení
opravy,

b) práce spojené s montáží a demontáží PNEU vozidel značky Škoda,
C) práce spojené s mytím karosérii, motoru, podvozku a čištěním interiérů vozidel značky Škoda,
d) zajišt'ováni servisů technické kontroly,
e) bezplatné zabezpečeni ná|ežitostľ nutných pro likvidaci vzniklých pojistných událostí (zejména

se jedná o komunikaci s pojišt'ovacľm ústavem, fotodokumentaci a zabezpečení prohlídek
vozidla likvidátorem daného pojišt'ovacího ústavu).

2. Objednatel bude uskutečňovat plnění rámcové dohody na základě vydaných písemných (v
případě plánovaných úkonů) nebo telefonických (v případě neplánovaných potřeb) objednávek na
jednotlivé druhy a rozsah úkolů stanovených v článku Ill. této dohody.

3. Předmětem objednávek bude závazek poskytovatele provést servis vozů značky Škoda a další
služby specifikované v objednávce, a to v kvalitě a době uvedené v objednávce a závazek
objednatele opravené vozidlo, včetně náhradních dílů, převzít a zaplatit sjednanou cenu.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat servis a další služby v co nejkratší době po obdržení
objednávky, podle lhůt dohodnutých v objednávce s ohledem na složitost prováděných činnosti. U
činností, které jsou obsaženy v bodě 1 C) se zadavatel zavazuje tyto poskytnou do 24 hodin od
obdrženi objednávky.

5. Poskytovatel je dále povinen:
a) provádět servisní prohlídky a údržbu vozidel po ujetí stanovené normy kilometrů.
b) provádět opravy vozidel v záruční i pozáruční lhůtě. Provádět opravy vozidel po dopravních

nehodách a po poškození. Vlastni provedeni požadované opravy nesmí překročit 14
pracovních dnů od přistavení vozidla poskytovateli a sepsání zakázkového listu. Při zvláště
těžkém poškozeni vozidla lze po vzájemné dohodě termín ukončení opravy upravit na
předávacím protokolu (zakázkovém listu) při sepsání zakázky.

C) v případě potřeby zabezpečit odtah nepojízdného nebo havarovaného vozidla objednatele,
jeho uchování v krytých prostorách poskytovatele do jeho předání objednateli. Poškozené
vozidlo bude odtaženo z adresy zadané objednatelem.

d) zabezpečit asistenční servis na území ČR (zpojízdněnI nepojízdného vozidla na cestě), u
větších závad zabezpečit jejich odstraněni v termínech dle této dohody.

e) při provádění oprav po dopravních nehodách, na požádání objednatele vlastním pracovníkem
neprodleně vyvolat jednání u příslušného pojišt'ovacího ústavu. Pracovník poskytovatele sám
vyřídí za objednatele zdokumentování události (fotodokumentace) a ostatní likvidační
náležitosti příslušné pojišťovny, včetně zabezpečeni prohlídky vozidla příslušným
likvidátorem. Tuto dokumentaci poskytovatel předá v kopii objednateli bez zbytečného
odkladu po jejím pořízení.

f) v případě neodebráni vozidla po ukončení opravy je poskytovatel povinen zabezpečit jeho
uschování ve střežených prostorách, a to do doby jeho předáni objednateli. Náklady spojené
s uchováním vozidla nebudou objednateli účtovány.

g) v případě vzniku vícepráce nad rozsah stanovený písemnou objednávkou nebo při hrozícím
překročení stanoveného předběžného finančního limitu (viz předávací zápis při předání
vozidla do opravy) je poskytovatel povinen přerušit práci na vozidle, informovat o vzniklé
situaci objednatele a práce zahájit až po odsouhlasenI změny rozsahu oprávněnou osobou
objednatele (uvedenou v této smlouvě).

6. Objednatel má právo provádět průběžnou kontrolu jakosti dodávaného materiálu (náhradních dílů)
a prováděných prací u jednotlivých objednávek. Kontrolu provádí oprávněná osoba objednatele.
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7 Služby bude Dodavatel poskytovat pro osobní motorová vozidla (dále jen ,Vozidla") uvedená
v příloze č. 1 této RD. Seznam Vozidel podle přílohy č. 1 této RD se může v průběhu trvání RD
měnit podle aktuálního stavu vozového parku Zadavatele, tj. zadavatel může ze seznamu Vozidel
vyjmout vozidla vyřazená z provozu a přidat do seznamu vozidla nově pořízená. Zadavatel je
povinen oznámit Dodavateli písemně změny v seznamu Vozidel zasláním aktuálního seznamu
Vozidel, čímž dojde k aktualizaci přílohy č. 1 této RD.

8. Rozsah servisních služeb:
8.1 Rozsah Služeb zahrnuje úkony uvedené v příloze č. 2 této RD.
8.2 Součástí předmětu podle této RD je:

8.2.1 Dodavatel vypracuje servisní pIán pro všechna Vozidla, který bude evidovat nutnost
prováděni všech garančn ich prohlídek a dobu jejich předpokládaného provedení a
předá ho Zadavateli. Servisní plán bude Dodavatel průběžně aktualizovat a tyto
aktualizace bude zasílat Zadavateli.

8.2.2 Dodavatel bude provádět garanční prohlídky na všech Vozidlech.
8.2.3 Servisní plán podle bodu 8.2.1 bude obsahovat evidenci dat platnosti STK u

jednotlivých Vozidel. Dodavatel upozorní Zadavatele vždy nejméně 14 dni předem na
nutnost provedeni STK před ukončením lhůty její platnosti.

Informace podle odst. 8.2 této RD bude Dodavatel zasílat pracovníkovi Zadavatele na
kontaktní údaje v či. VIl. odst. 1.

9. Přistaveni Vozidla k provedení servisních služeb:
9.1 Do servisního střediska, které bude v dojezdové vzdálenosti do 10 km od sídla Zadavatele,

přistaví vozidlo k provedení servisu pracovník Zadavatele, případně bude vozidlo předáno na
předem dohodnutém místě (např. v sídle Zadavatele). stejným způsobem bude vozidlo
předáno Zadavateli po provedeném servisu.

9.2 Do servisního střediska, které bude ve větší dojezdové vzdálenosti než 10 km od sídla
Zadavatele, zajisti převoz vozidla Dodavatel, a to tak, že vozidlo bude dopraveno do
servisního střediska odtahovou službou (nikoliv po vlastní ose). Stejným způsobem bude
dopraveno vozidlo zpět do sídla Zadavatele po provedeni Služby. Náklady na převoz vozidla
do servisního střediska a zpět plně hradí Dodavatel.

10. Podmínky pro provádění servisních služeb:
10.1 V rámci Servisu je Dodavatel povinen zajišťovat diagnostiku vozidel na diagnostických

zařízeních výrobce vozidla.
10.2 V rámci všech servisních úkolů musí být dodány pouze originálnI nové náhradní díly.
10.3 V rámci všech servisních úkolů musí být dodány značkové provozní kapaliny.
10.4 V rámci pneuservisu budou dodány pouze nové pneumatiky, a to vždy, pokud stávající

pneumatiky přestanou odpovídat požadavkům příslušných právn ich předpisů.
10.5 V rámci zapůjčeni náhradního vozidla pod dobu opravy bude zadavatel hradit pouze projeté

palivo.

IV.
Cena

1. Cena Služeb podle této RD se sjednává jednotkovými cenami podle přílohy č. 2 této RD.
jednotkové ceny jsou platné po celou dobu trvání této RD. v jednotkových cenách Služeb jsou
zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s prováděním servisních služeb.

2. Cena náhradních dílů a pneumatik se sjednává podle aktuálních ceníků originálních značkových
náhradních dílů pro vozy značky Škoda a předem odsouhlasena objednatelem snížená o 10 %.

3. Cena provozních kapalin a dalšího materiálu se sjednává podle aktuálních cen obvyklých v čase a
místě plněni.

4. Seznam vozidel užívaných objednatelem ke dni podpisu rámcové dohody je uveden v příloze č. 1
této dohody, která tvoří nedílnou součást této dohody.

5. Cena Služeb podle přílohy č. 2 této RD se stanoví:
5.1 Provádění garančních a pozáručních prohlídek, všeobecné údržby a oprav všeho druhu za

cenu stanovenou:
· za práci hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) podle přílohy č. 2 této RD (poLl),
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· za náhradní díly podle ČI. lV, odst. 2 této RD, provozní kapaliny a další materiál podle
ČI. lV. odst. 3 této RD.

5.2 Příprava vozidel k STK a zajištění provedeni STK za cenu stanovenou:
· za zprostředkování prohlídky STK vC. Ceny vlastní prohlídky STK podle přílohy č. 2

této RD (pol. 7),
· za přípravu vozidla pro STK tj. provedeni příslušných oprav) za HZS podle přílohy č. 2

této RD (poI. l),
· za náhradní díly podle ČI. lV. odst. 2 této RD, provozní kapaliny a další materiál podle

čI. lV.
5.3 Příprava vozidel k měření emisí (ME) a zajištění provedení ME za cenu stanovenou:

· za zprostředkování ME vC. Ceny vlastního ME podle přílohy č. 2 této RD (poI. 5 a 6)
· za přípravu vozidla pro ME) tj. provedeni příslušných oprav) za HZS podle přílohy č. 2

této RD (pol. l),
· za náhradní díly podle ČI. lV. odst. 2 této RD, provozní kapaliny a další materiál podle

ČI. lV. odst. 3 této RD.
5.4 Odtahová služba za cenu stanovenou na územní ČR za každý km z místa odtahu do

servisního střediska poskytovatele podle přílohy č. 2 této RD (pol. 2).
5.5 Zapůjčeni náhradního vozidla po dobu opravy za cenu stanovenou paušální částkou za 1

zapůjčený vůz a den podle přílohy č. 2 této RD (pol. 4). Na zapůjčeném vozidle si Zadavatel
hradí sám cenu projetého paliva.

5.6 Pneuservisni služby za ceny stanovené takto:
· při přezutí vozu (sada 4 pneumatik) za cenu stanovenou paušální částkou za 1 vůz

podle přílohy č. 2 této RD (pol. 8),
· při přezuti 1 kola (např. při defektu) bude účtována J/4 paušální částky podle přílohy č.

2 této RD (pol.8),
· v cenách je zahrnuta práce i potřebný materiál vyjma ceny pneumatik,
· ceny pneumatik ČI. lV, odst. 2 této RD.

5.7 Uskladnění pneumatik za cenu stanovenou paušální částkou za 1 období uskladněnľ (zimní
nebo letní) podle přílohy č. 2 této RD (pol. 9).
5.8 Myti interiéru a exteriéru vozu za cenu:

· Stanovenou paušálni částkou za 1 vůz podle přílohy č. 2 této RD (poI. 10 - 13),
· V ceně je zahrnuta práce i potřebné čjstĹcÍ a konzervační prostředky a pomůcky.

5.9 Servisní mobil - servisní služby na cestách je oprava vozidla na místě poruchy, bude
účtována cena Kč/hod. podle přílohy č. 2 této RD (pol. 3), cena zahrnuje i náklady na dopravu
(příjezd servisní služby na místo poruchy)-

6 Cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytnutím služby ve smyslu článku Ill.
této dohody.

7 K ceně Služeb stanovených podle této RD bude připočtena DPH v aktuální sazbě a výši k datu
uskutečněného zdan itelného plněni.

V.
Doba plnění a místo plněni

1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců (slovy: třiceti šesti)
ode dne nabyti její účinnosti, nebo do vyčerpáni celkové ceny plnění podle toho, která skutečnost
nastane dřive.

2. Poskytovatel započne s plněním podle této dohody ihned po jejím podpisu (rozumí se dodání
služby opravy vozidel), v místě provozovny poskytovatele.

3. Místem plněni je adresa provozovny poskytovatele v případě předáni vozidla na adrese
provozovny poskytovatele: Vizovická 423,76001 Zlín

VI.
Fakturační a platební podmínky

1. Poskytovateli vzniká nárok na fakturaci po dodáni a potvrzení převzetí vozidla z opravy na
základě sepsaného přejímacího zápisu s objednatelem.
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2. Poskytovatel vystaví faktum minimálně do 15 dnů po převzetí provedených prací. Fakturu doloží
písemnou objednávkou (potvrzená kopie) a předávacím zápisem (sepsaným smluvními stranami
při převzetí vozidla poskytovatelem do opravy), a přejímacím zápisem (po převzetí vozidla
objednatelem z opravy). Na zápisech bude uvedena poznávací značka vozidla, stav tachometru
při převzetí a předání vozidla, vše s kompletním rozpisem provedených prací (včetně jejich doby)
a dodaného materiálu.

3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat:
- označeni faktury a její číslo,
- číslo smlouvy (objednávky) a den jejího uzavření,
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, lČ, DIČ,
- den odeslání faktury a datum její splatnosti,
- označení banky a číslo účtu poskytovatele, na který má být uhrazena,
- soupis provedených prací a rozpis použitého (dodaného) materiálu,
- celkovou fakturovanou částku,
- všechny údaje týkajíci se daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění,
4. Poskytovatel zašle na adresu objednatele originál faktury, včetně uvedené přílohy.
5. Objednatel neposkytuje zálohové faktury ani jakékoliv jiné zálohy na poskytnuté služby.
6. Obě smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury do 30 dnů od dne jejího doručeni objednateli.
7. Poskytovatel je oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky

za každý den prodlení vůči sjednaným termínům splatnosti faktur převzatých od poskytovatele dle
této smlouvy.

8. Uhrazením smluvní ceny se rozumí její připsání na účet poskytovatele.
9. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné, nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je

objednatel oprávněn faktum poskytovateli vrátit do data její splatnosti. Poskytovatel fakturu opraví
a vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti a prodlužuje se o 30 dní.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel pověřil jako svého zástupce ve věci realizace plněni předmětu smlouvy pani janu
Olejníkovou, tel. 577006720, e-mail: iana.o|einikova@khszlin.cz

2. Poskytovatel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně
závazné právni předpisy, technické normy, pokyny výrobců vozidel a podmínky této dohody.

3. Poskytovatel po přistavení vozidla objednatele provede kontrolu spojenou s tím, že bude od
objednatele (nebo od techniku předávajÍcÍ osoby) vyžadovat:
- písemnou objednávku (zakázkový list) s datem a podpisem objednatele,
- prokázáni se vztahu k objednateli (jak vozidlo, tak řidič).4. Jestliže bude zjištěno vozidlo, jehož držitel není objednatelem, nebo bude pochybnost o
příslušnosti k objednateli (vozidla, řidiče), popř. bude vozidlo viditelně poškozeno mimo rozsah
objednávky, ohlásí tuto skutečnost poskytovatel neprodleně (telefonicky) objednateli se zjištěnými
údaji o vozidle a osobě požadujÍcÍ provedení servisních prací.

5. Poskytovatel podpisem této dohody prohlašuje, že je řádně pojištěn na škody, které by mohl svojí
činnosti způsobit.

6. Před započetím jednotlivého plnění poskytovatel sepíše s objednatelem přejímací zápis
(zakázkový list), kde zejména bude uvedeno:
- stav tachometru při přejímce do opravy
- termín dokončení
- předběžná cena
- požadovaný rozsah (popř. specifikace závady)
- datum sepsání zápisu.

7. Při převzetí realizovaného plněni dohody poskytovatel sepíše s objednatelem předávací zápis,
kde bude potvrzeno zpětné převzetí kompletní výbavy a dále:
- stav tachometru při přebírce z opravy
- případné zjištěné závady a nedostatky
- případné pokyny pro obsluhu a údržbu vozidla od]jšuj[cj se od standardních pokynů výrobce

vozidla (např. zkrácení servisn iho intervalu, termín mimořádné následné kontroly, seřizenI ...)
- datum sepsáni zápisu.
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8. Termín zahájeni plnění dohody počíná dnem sepsání zakázkového listu.

VIII.
Záruka a reklamační podmínky

1. Při opravách je poskytovatel povinen používat pouze náhradní díly konkrétního typu vozidla.
2. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost v následujIcim rozsahu, a to ode dne převzetí předmětu

plněni objednatelem na základě přejímacího zápisu takto:
- na materiál po dobu 24 měsíců,
- na práci po dobu 6 měsíců.

3. Poskytovatel se zavazuje stanovit termín přistavení vozidla k provedení záruční opravy nejpozději
do 2 pracovních dnů od obdrženi písemné informace o vadě v záruční době, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak. Samotné provedení záruční opravy provést nejpozději do 2 pracovních
dnů od přistavení vozidla do opravy.

4. Uplatněním reklamace se rozumí podání zprávy poskytovateli o vadách předmětu plnění ze strany
objednatele v souladu s příslušným ustanoveními občanského zákoníku, a to písemně, faxem
nebo ústně.

5. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění
závady u jiného poskytovatele na náklad poskytovatele. l přes odstranění závady jiným
poskytovatelem není dotčena původní záruční lhůta.

IX.
Odpovědnost za škody

V případě škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám při plněni této dohody poskytovatelem, je
tento povinen škodu objednateli nebo třetím osobám uhradit.

X.
Ukončení dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek z dohody zaniká:
a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku dohody;
b) uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
c) jednostranným odstoupením od dohody objednatelem pro její podstatné porušení

poskytovatelem,
d) objednatel má právo vypovědět dohodu pro případ, že by Úřad pro ochranu hospodářské

soutěže, či jiný kontrolní orgán shledal, že zakázka byla zadána v rozporu se zákonem nebo
pravidly pro zadávání veřejných zakázek. výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden
měsíc ode dne doručeni písemné výpovědi. Právo na úhradu již poskytnutých plnění ze
strany objednatele tím není dotčeno.

2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Rámcovou dohodu kdykoliv vypovědět, a to bez udáni
důvodu. výpovědní lhůta je 1 měsíc (slovy: jeden) a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujiciho po doručeni písemné výpovědi. výpověď musí být odeslána doporučeně.
Smluvní strany berou na vědomi, že po dobu výpovědní doby jsou povinny plnit povinnosti z této
Rámcové dohody pro ně vyp|ývajíci.

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ze strany poskytovatele ve smyslu
občanského zákoníku se rozumí:
a) ukáže-li se některé prohlášeni poskytovatele nepravdivým,
b) bude-li poskytovatel opakovaně v prodlení s dodáním předmětu dohody po dobu než 7

kalendářních dní,
c) bude-li poskytovatel opakovaně v prodlení s odstraňováním záručních vad.
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XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel
obdrží dva a poskytovatel jeden výtisk.

2. Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očisbvanými dodatky, které se stávají její nedílnou součásti.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavřeni této dohody
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynouci
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody
připojuji pod ni své podpisy.

4. Právni úkony každé smluvní strany ve věci plnění této dohody a jejího porušeni, uplatňováni
nároků z této dohody, jejího plnění a porušení, musí mít písemnou formu, jinak jsou vůči druhé
smluvní straně neplatné a neúčinné.

5. Veřejná zakázka byla uveřejněna v elektronickém tržišti TENDERMARKET - pod evidenčním
číslem T004/18V/00011663 s názvem Servis, údržba a opravy osobních vozidel pracoviště Zlín
KHS ZK se sídlem ve Zlíně.

6. V dohodě výslovně neupravených otázkách se vztahy mezi smluvními stranami řídI příslušnými
ustanoven imi občanského zákoníku.

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru
smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o centrálním registru smluv (dále jen ,,Registr
smluv").

8. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel.
9. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou

a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

,, ,,,,,, ,,, µ·,.t ,.m Ve Zlíně, dne 10.1.2019

Objednatel: Poskytovatel:

MUDr. Eva Sedláčková
Řed itelka

ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

0

Miroslav Kulhánek
jednatel

' Daníček s.r.o.



Příloha č. 1 Rámcové smlouvy
Provádění servisní údržby a oprav osobních vozidel

na pracovišti Zlín Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Seznam vozidel pracoviště Zlín KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Pracoviště SPZ Typ vozidla Rok Druh Obsahvýroby paliva ccm

1. Zlín 4Z9 2027 Š-Rapid 2012 nafta 1598

2. Zlín 5Z4 2780 Š-Rapid 2014 benzin 1197

3. Zlín 1ZO 4199 Š-Fabia 2001 benzín 1397

4. Zlín 1Z4 0529 Š-Fabia 2002 benzin 1397

5. Zlín 6Z3 5336 Š-Rapid 2018 benzín 999

6. Zlín 4Z1 3694 Š-Fabia Kombi 2010 benzin 1197

7. Zlín 5Z9 8871 Š-Fabia Kombi 2016 benzin 1197

8. Zlín 5Z9 8927 Š-Fabia Kombi 2016 benzín 1197

Ve Zlíně dne 3.12.2018



Příloha č. 2 Rámcové dohody
Provádění servisní údržby a oprav osobních vozidel

na pracovišti Zlín Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Cena servisních služeb

Položka Název položka Jednotka Jednotkové ceny

garanční a poz.aručni perlod|cke proh|ldky.
všeobecná údržba a opravy všeho druhu (bez

1" dodaných olejů, provozních kapalin a dalšího
materiálu) KČ bez DPH/hod. 525,00

2' poskytování odtahové služby na územní ČR KČ bez DPH/km 18,00

3" servisní mobil - servisní služby na cestách KČ bez DPH/hod. 1,00
zapůjčení náhradniho vozu po dobu opravy (cenu

4' projetého paliva hradí zadavatel) KČ bez DPH/vůz/den 1,00
měření emisí - dieselové motory (cena za

5' zprostředkováni + cena za měřeni) KČ bez DPH/VŮZ 690,00
měřeni emisí - benzínové motory (cena za6' zprostředkování + cena za měření) KČ bez DPH/VůZ 690,00

7. prohlídky STK (cena za zprDstředkovárú + cena za
prohlídku) KČ bez DPH/vUz 1212,00

8" pneuservis - přezutí vozu KČ bez DPH/VŮZ 495,00
Kč bez DPH/vUz a letní či

9' uskladnění letních/zimních pneumatik zimní období 289,30

10· komplexní mytí karosérie KČ bez DPH/VŮZ 220,00

11· komplexní mytí motoru KČ bez DPH/vUz 1,00

12· komplexní mytí podvoZku KČ bez DPH/VůZ 1,00

13· komplexní mytí interiéru vozu KČ bez DPH/vUz 590,00

CENA CELKEM za l vozidlo bez DPH 4733,30

CENA CELKEM za 8 vozidel bez DPH 37866,40

CENA CELKEM za 8 vozidel včetně DPH 45818,34

Pro hodnocení nabídek slouží CENA CELKEM za 8 vozidel bez DPH. Tuto částku
vloží účastník do systému el.tržiště Tendermarket.


