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Rámcová smlouva na služby
MULNCJ/7540/2019/OSM

ev. č. DS201900255
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Kateřina Lavičková e-mail:

(dále jen objednatel, zadavatel)

a

Zhotovitel: Petr Janda – Biologické projekty
Sídlo: Lipno 103, 438 01 Žatec
Zastoupený: Petrem Jandou
IČ:
Registrace:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Janda e-mail:

tel.:
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu na opakující se služby:
Zpracování dendrologických posudků v katastrálním území Louny, Brloh a Nečichy.

I.
Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku
vedenou pod názvem: „Zpracování dendrologických posudků v katastrálním území
Louny, Brloh a Nečichy“, které bylo zahájeno odesláním výzvy objednatele – zadávací
dokumentace ze dne 07.01.2019, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky
zhotovitele ze dne 25.01.2019. Výše uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření
této smlouvy pro smluvní strany závazná.

2. Předmětem smlouvy je zpracování dendrologických posudků v katastrálním území Louny,
Brloh a Nečichy dle potřeby (objednávky) zadavatele, které budou spočívat ve
vyhodnocení stávajícího stavu dřevin a návrhu opatření a budou sloužit jako podklad pro
vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o
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ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

 Předmět zakázky zahrnuje označení dřevin pořadovým číslem do mapy tak, aby bylo 
zřejmé, kde se dřeviny nacházejí, určení druhu včetně latinského názvu, stručné 
posouzení stávajícího stavu jednotlivých dřevin, tj. fyziologické vitality dřevin, v případě 
zhoršeného stavu či jiné vady návrh opatření, vytištění 2 kusů zpracovaných posudků a 
jejich předání vč. elektronické verze v termínu uvedeném na objednávce pracovníkovi 
odboru správy majetku Ing. Kateřině Lavičkové (dále jen OSM). 

 
II.  

Cena, platební a obchodní podmínky 

1. Za provedené práce uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli částku uvedenou v jeho cenové nabídce na výše uvedenou akci, tedy částku 
ve výši 180,- Kč za 1 kus dřeviny na účet zhotovitele. V ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady spojené s realizací akce.  

2. Zhotovitel je povinen fakturovat dendrologické posudky dřevin po každém dílčím plnění 
uskutečněném na základě každé jednotlivé objednávky. 

3. Zhotovitel se zavazuje ke kvalitnímu a včasnému zajištění činnosti uvedené v předmětu 
smlouvy. 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví a za zachování pořádku 
v místě plnění, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady povolení ke vjezdu na chodníky pokud 
bude potřeba. 

6.   Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že pro řádné provedení prací existují 
překážky, musí to neprodleně a písemně oznámit objednateli. Opomine-li tuto 
skutečnost, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich 
účinků. 

8. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované v zákoně č. 563/1991 
Sb., o účetnictví. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

9.  Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky 
po lhůtě splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 
III. 

Doba a místo plnění 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 let od 01.02.2019, s platností a účinností 
dnem podpisu této smlouvy, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 
Účinnost a platnost této smlouvy se současně omezuje maximální předpokládanou 
hodnotou součtu všech dílčích plnění, které budou zadány za dobu trvání této smlouvy, 
tj. částkou 499.999 Kč.  
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2. Místem plnění se rozumí katastrální území Louny, Brloh a Nečichy.  
 
 
 

IV. 

Smluvní pokuty  

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací dílčí zakázky (zpracováním dendrologického 
posudku), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny nerealizované konkrétní objednávky za každý započatý den prodlení se službou. 
Termín provedení prací bude určen v objednávce zaslané objednatelem. 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a 
vymáhána. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele v článku II., bod 9. 
bude nepravdivé, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z předpokládané hodnoty všech dílčích zakázek. 

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.  

 
5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky, bude 
příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

 
 

V. 

Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na veškerá dílčí plnění záruku za jakost v délce trvání 
24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání dendrologického posudku 
objednateli. 

2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

 

 

 

VI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů stanovených zákonem. 

2. K okamžitému odstoupení od smlouvy jsou obě strany oprávněny v případech, kdy jedna 
ze smluvních stran podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, 
případně obecně závazné právní předpisy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
zejména prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění (dílčí zakázky) delším než 10 
pracovních dnů, prodlení zhotovitele s odstraněním vad dendrologického posudku dřevin 
nad 10 pracovních dnů. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení 
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od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

          VII. 

Změny a ukončení platnosti smlouvy 

 

 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, na základě oboustranně podepsaných 
dodatků. Smluvní strany jsou povinny se navzájem bez zbytečného odkladu informovat  
o případných změnách na své straně, které mohou mít vliv na vztahy z této smlouvy 
vyplývající. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž její účinnost 
končí uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena, a dále za podmínky uvedené 
v čl. III bodu 1 této smlouvy. 

3. Platnost smlouvy může být ukončena též písemnou dohodou smluvních stran. 

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu ve dvouměsíční 
výpovědní lhůtě písemnou výpovědí, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení  

 

 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží 
po 2 vyhotoveních. 

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušným 
ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

5. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady Města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním 
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za 
obchodní tajemství.  

7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
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dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. 
bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout objednateli 
ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

11. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a 
bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své 
podpisy. 

 
 
V Lipně dne 31.01.2019     V Lounech dne 06.02.2019 
 
 
…………………………………………                                    ………………………………….. 
Petr Janda – Biologické projekty     Město Louny 
                                                 Mgr. Pavel Janda 
                        starosta města Loun 


