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, datová schránka hjyaavk

RÁMCOVÁ DOHODA
o poskytování služby – Čištění, odvoz a odstranění odpadů

z kryté umyvárny vozidel

č. 3162/2019-6624

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika – Mi
Se sídlem:
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Se sídlem na adrese:

Kontaktní osoba ve v

Adresa pro doručová

Zástupce objednatel

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:
Firma: Kaiser servis, spol. s r.o.
Zapsaná (ý) v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41376
Se sídlem:
IČO: 26274906
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
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Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel“),

Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

rámcovou dohodu o poskytování služby – Čištění, odvoz a odstranění odpadů
z kryté umyvárny vozidel
(dále jen „rámcová dohoda“).

II.
Účel rámcové dohody

Účelem rámcové dohody je povinnost původce odpadů, kterým je VÚ 6624 Olomouc, kterému
Zákon o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost odpady odstraňovat
tím, že je předá právnické, nebo fyzické osobě, která je oprávněna k podnikání s odpady, je
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu
odpadu.

III.
Předmět rámcové dohody

1. Předmětem rámcové dohody je:
- závazek poskytovatele na své nebezpečí a na svůj náklad provést vyčištění, odvoz a odstranění
nebezpečného odpadu z kryté umyvárny vozidel a bezodtokové jímky PHM z parku vojenské
techniky vojenského útvaru 6624 Olomouc, (dále jen „služba“).
- odebírat specifikovaný druh „nebezpečného“ odpadu dle přílohy č. 1 rámcové dohody vzniklý
provozní činnosti vojenského útvaru 6624 Olomouc, zajistit jeho odvoz a odstranění v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcí předpisy.

Objednatel požaduje zajistit odvoz a odstranění nebezpečného odpadu (13 05 03 Kaly z lapáků
nečistot, 13 08 02 Jiné emulze) z areálu vojenského útvaru 6624 Olomouc v období od podpisu
rámcové dohody do 31.12.2019.

Odvoz a odstranění odpadu, který vzniká při každodenním ošetřování a mytí vojenské techniky,
provést po dílčích plněních 2krát během roku na základě vystavených Výzev ze strany
objednatele.

Odpad bude vážen na váze objednatele před odvozem; u odpadů, které nelze zvážit u objednatele
požadujeme doložení váhy např. na váze, ze sběrny surovin v okolí vojenského útvaru. Všechna
vážení odpadu budou za přítomnosti zaměstnance útvaru.

Závazek objednatele za řádně a včas poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu.

2. Smluvní strany se dohodly na plnění služby postupným poskytováním dílčích plnění podle Výzev
k rámcové dohodě (dále jen „dílčí plnění“). Forma, struktura a obsah Výzvy je uveden v příloze
č. 2 rámcové dohody.
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IV.
Cena za službu

1. Cena za poskytnutou službu v rozsahu podle článku III. rámcové dohody byla stanovena dohodou
smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z nabídkové ceny poskytovatele. Cena za službu zahrnuje veškeré náklady
poskytovatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této rámcové dohody.

2. Celkový finanční objem za službu v rozsahu podle článku III. rámcové dohody je objednatelem
stanoven maximálně do výše:

82 644,63 Kč bez DPH

a

100 000,- Kč včetně DPH

(slovy: jednostotisíc00/100 korun českých)

3. Smluvní strany se dohodly na nákladovém způsobu tvorby ceny dílčího plnění poskytované služby
za použití schválených cen výkonů a ostatních nákladů uvedených v příloze č. 1 „Cenová
kalkulace výkonů“ (dále jen „cenová kalkulace“) rámcové dohody. V ceně dílčího plnění jsou
zahrnuty veškeré výdaje na straně poskytovatele spojené s poskytnutím služby.

4. Ceník výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu cen dílčího plnění služby je uveden v příloze č. 1
rámcové dohody a je platný po celou dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody.

5. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem nemusí být za dobu trvání dohody dosažen.

V.
Místo plnění a poskytování slu

ozovna objednatele, tj.

VI.
Doba poskytování služby

1. Poskytovatel zahájí poskytování služby po podpisu rámcové dohody poslední smluvní stranou a po
zveřejnění této rámcové dohody v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Služba bude
poskytována postupně dílčím plněním podle Výzev v termínech sjednaných s poskytovatelem.

Poskytovatel ukončí poskytování služby nejpozději do 31.12.2019.

Poskytování služby je ukončeno poskytnutím všech objednaných dílčích plnění řádně, včas a bez
vad podle Výzev k rámcové dohodě.

2. Ukončením plnění se rozumí datum provedení posledního dílčího plnění služby, které je
předmětem rámcové dohody, po jeho předání včetně všech požadovaných dokladů.

3. V případě nedodržení termínu dílčího plnění uvedeného ve Výzvě k rámcové dohodě zaplatí
poskytovatel objednateli smluvní pokutu podle bodu 1. článku XI. rámcové dohody.

VII.
Podmínky poskytování služby

1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou objednatele za předkládání Výzev na dílčí
plnění služby poskytovateli je „Kontaktní osoba ve věcech smluvních“ uvedená v čl. I rámcové
dohody a převzetí poskytnutého dílčího plnění od poskytovatele za podmínek uvedených v
rámcové dohodě je „Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických“ uvedený
v čl. I rámcové dohody, dále jen „zástupce objednatele“.
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2. Poskytovatel je povinen poskytovat dílčí plnění služby podle jednotlivých očíslovaných Výzev v 
termínu a v místě sjednaném a uvedeném na Výzvě podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 rámcové 
dohody, podepsaného zástupcem objednatele.  Výzvy budou zástupcem objednatele číslovány v 
příslušném kalendářním roce vzestupně od čísla 001/kalendářní rok.  

3. Jestliže při přejímce poskytnutého dílčího plnění budou zjištěny nedostatky, nebude dílčí plnění 
převzato. Zástupce objednatele není povinen převzít dílčí plnění, které vykazuje nedostatky nebo 
odporuje rámcové dohodě. O převzetí, případně nepřevzetí dílčího plnění sepíší a podepíší zástupci 
poskytovatele a zástupce objednatele předávací protokol. V případě nepřevzetí dílčího plnění se do 
předávacího protokolu uvedou důvody nepřevzetí. Nepřevzetí dílčího plnění oznámí zástupce 
objednateli neprodleně objednateli. Přejímka dílčího plnění bude provedena po odstranění 
nedostatků uvedených v předávacím protokolu. Vznikne-li tímto objednateli škoda, poskytovatel je 
povinen ji uhradit. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují,  
resp. podstatně omezují poskytování služby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku 
takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení 
jejich odstranění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zástupce objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu 
poskytování dílčího plnění v místě plnění nebo v provozovně poskytovatele služby. 

 

VIII. 
Fakturační a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem 

uvedeným v následujících bodech čl. VIII. rámcové dohody. 

2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem ukončení dílčího plnění, vystaví a 
doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) ve dvojím vyhotovení 
s následujícími přílohami k faktuře: 
- dokumentace související s likvidací odpadů dle platné legislativy ČR v době plnění 

3. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje: 
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla; 
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ; 
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ; 
- číslo rámcové dohody, podle které se uskutečňuje plnění; 
- název dílčího plnění s uvedením bodu, článku a názvu dílčí služby podle rámcové dohody, ke 

které bylo dílčí plnění poskytnuto; 
- místo poskytnutí dílčího plnění; 
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury; 
- cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů 

poskytovaného dílčího plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně; 
- základ daně v korunách a haléřích za dílčí plnění;  
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně 

a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.; 
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba; 
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury; 
- údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 

údaj o zápisu z jiné evidence. 
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4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury
s výjimkou faktur, které budou doručeny po 6.12.2019. V případě opožděného doručení se její
splatnost prodlužuje o 60 kalendářních dnů. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání
platby na účet poskytovatele.

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6. Faktura bude poskytovatelem zaslána objednateli na adresu:

7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený v rámcové dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení
poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

8. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.

IX.
Vlastnictví a odpovědnost za škody

1. Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k provedení dílčího plnění, je poskytovatel.

2. Nebezpečí vzniku škody za věci předané k provedení dílčího plnění přechází z objednatele na
poskytovatele okamžikem předání věci.

X.
Záruka za jakost, vady služby a reklamace

1. Poskytovatel je povinen poskytnout službu v souladu s ustanovením § 1914 a násl. OZ ve
stanovené kvalitě podle této rámcové dohody, bez vad a za použití technologických postupů
odpovídajících kvalitativním předpisům.

2. Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu poskytovateli na vady služby
poskytnutého dílčího plnění zjištěné v záruční době. Reklamace uplatňuje zástupce objednatele
písemně u poskytovatele bezodkladně po zjištění vady služby poskytnutého dílčího plnění.
V reklamaci poskytnutého dílčího plnění musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále
v reklamaci může zástupce objednatele uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu
služby poskytnutého dílčího plnění odstranit.

3. Poskytovatel se vyjádří k reklamaci písemně do tří dnů po obdržení faxového nebo emailového
oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.

4. Poskytovatel je povinen zahájit odstraňování vad na dílčím plnění služby nejpozději do 3 dnů
po uznání reklamace. Vady na dílčím plnění služby budou odstraněny poskytovatelem nejpozději
do 30 dnů od uznání reklamace poskytovatelem. O odstranění vady bude sepsán a podepsán
zástupci objednatele a poskytovatele „Protokol o odstranění vady a předání dílčího plnění služby“.
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XI. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s poskytnutím služby v termínech uvedených 
v článku VI. rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny služby vč. DPH, za každý 
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku, nebo do zániku smluvního vztahu, 
nejvýše však finanční objem za službu. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XIII. rámcové 
dohody.  

2. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované 
vady dílčího plnění služby zjištěné v záruční době za každý reklamovaný případ a započatý den 
prodlení podle bodu 4. článku X. rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč až do 
odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. rámcové dohody. Okamžik práva 
fakturace vzniká první den prodlení. 

3. Poskytovatel je povinen podle NV č. 351/2013 Sb. v případě, že dojde k prodlení se splněním 
závazku objednatele, zaplatit náklady spojené s uplatněním každé pohledávky objednatele ve výši 
1200,- Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese 
poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li 
objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

4. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 % 
z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně 
vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
 

XII. 
Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytovaná služba není zatížena žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při poskytování služby. 

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze 
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této 
rámcové dohody, je český jazyk. 

6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu rámcové dohody s výjimkou ustanovení obsahujících 
utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství. 

 

XIII. 
Zánik smluvního vztahu 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) jednostranným odstoupením od rámcové dohody objednatelem pro její podstatné porušení 

poskytovatelem. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením rámcové dohody ze strany poskytovatele
ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
a) nedodržení doby dílčího plnění o více jak 10 dní;
b) nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu dílčího plnění;
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost;
d) neodstranění vad ve sjednané době;

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Rámcová dohoda je vyhotovena v jednom výtisku o 7 listech a 1 listu přílohy č. 1 a 1 listu přílohy
č. 2 z nichž každý má platnost originálu. Elektronický obraz této rámcové dohody je součástí
veřejné zakázky uložené v elektronickém nástroji NEN pod ID zakázky: N006/19/V00000261 a
bude podepsána elektronickým podpisem oběma stranami.

2. Rámcová dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

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

4. Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti po podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním
této rámcové dohody v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Nedílnou součástí rámcové dohody jsou přílohy:
- příloha č. 1 – „Cenová kalkulace výkonů“ – 1 list;
- příloha č. 2 – „Výzva k rámcové dohodě“ – 1 list;

V Olomouci dne: V Brně dne:

Podpis a razítko objednatele Podpis a razítko poskytovatele



Příloha č. 1 k rámcové dohodě č. 3162/2019-6624
Počet listů:1

Cenová kalkulace výkonů
„Čištění, odvoz a odstranění odpadů

z kryté umyvárny vozidel“
(Smluvní ceny pro VÚ 6624 na rok 2019)

Odpad
Cena za odvoz a

odstranění za
MJ v Kč

Předpokládané
množství

v tunách za
rok

Cena za
předpokládané

množství
s DPH v Kč

Kód
způsobu

odstranění
odpadu

(D1…D15)
Kód

odpadu
Druh MJ

Počet
MJ

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

13 05 03
Kaly z lapáků

nečistot
tuna 1 30 D9

13 08 02 Jiné emulze tuna 1 50 D9

Předpokládané množství odpadu k odstranění nemusí být zadavatelem naplněno.

Identifikační číslo provozovny (IČP): ……….CZB00006……….
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 3162/2019-6624
Počet listů: 1

Výzva k rámcové dohodě

VÝZVA K RÁMCOVÉ DOHODĚ – bez obnovení
dle rámcové dohody o poskytování služby – Čištění, odvoz a odstranění odpadů z kryté umyvárny vozidel č. 3162/2019-6624

Výzva k RD číslo:

Poskytovatel: Kaiser servis, spol. s r.o. Objednatel: ny

IČ: 26274906 IČ: 60162694

DIČ: CZ26274906 DIČ: CZ60162694

Bankovní
spojení:

Bankovní
spojení:

Číslo účtu: Číslo účtu:

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Email: Email:

Poř. číslo Služba
(vyčištění, odvoz a odstranění odpadu)

MJ Počet MJ
Cena za MJ

bez DPH v Kč
Cena za MJ
s DPH v Kč

Cena
za počet MJ

bez DPH v Kč

Cena za
počet MJ

s DPH v Kč
1. 13 05 03 Kaly z lapáků nečistot tuna
2. 13 08 02 Jiné emulze tuna

Cena celkem za službu bez DPH v Kč do: 0,00

Cena celkem za službu s DPH v Kč do: 0,00
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Platební, fakturační podmínky: viz rámcová dohoda o poskytování služby – Čištění, odvoz a odstranění odpadů z kryté umyvárny vozidel
č. 3162/2019-6624
Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení: viz rámcová dohoda o poskytování služby – Čištění, odvoz a odstranění odpadů z kryté umyvárny vozidel
č. 3162/2019-6624

Termín zahájení dílčího plnění:
Termín ukončení dílčího plnění:

Místem poskytování služby je provozovna objednatele, tj.

Místo převzetí provedeného dílčího plnění je tamtéž.
Objednatel si vyhrazuje právo nenaplnit množství odváženého odpadu uvedeného na této objednávce.

Výzva k RD je platná do termínu ukončení dílčího plnění. Po tomto datu považujte výzvu k RD za neplatnou.
Výzva k RD nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pokud hodnota předmětu výzvy k RD k realizaci veřejné zakázky
Rámcové dohody dosáhne zákonem č. 340/2015 Sb. stanovenou částku pro povinnost zveřejnění výzvy k RD v Registru smluv, pak výzva k RD
nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Olomouci dne: V Brně dne:

za objednatele za poskytovatele


