
Rámcová dohoda

Provedení kontroly/servisní prohlídky u vozidel, Š Fabia combi III 1,4 TDI v záruce.
Č.: 1955124010027

L Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: '60162694
BIČ: C260162694
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:

náčelník Centra zabezpečení oprav
-odplulcoVník Ing. Jaromír Nečas

Bankovní spojení
Čhlo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručov
Vojenské zařízení 5512
Na Lužci
533 41 Lázně Bohdaneč

(dále jen „objednatel")

AUTO IN s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský»: soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
13920
Sídlo:

nič:
Zastoupená:

BankoypI spojení:
Číslo hěttt:
Kontaktní osoba:

Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s.r.o.,
Kutnélkitská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4

.26298.828
CZ25298828
jednateli Ing. Milošem Pavlíčkem a Ing. Markem šimikem

(dále jen „zhotovItel")



'.:Podlé ustanovení« § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., óhčanskÝ zákótiík (dále jen OZ) 
'uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou ve výběrovém :řízení, podle §14 bdst. 2 a § 27 
pfsinené a) a ,§131 aálcióna L 134/2016 Sb:, o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto Rámcovou dohodu o dílo (dále jen „dohoda"). S.Č. 7383/2019-
551240, NEN N006/19N00002125. 

D. Účel dohody 

2.1 Účelem dohody je zabezpečení kontroly/servisní prohlídky u vozidel, Š Fabia combi Hl 
1,4 TDi v záruce, pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč. 

III. Předmět dohody 

3.1 Předinětem dohody je: 
a)závazek zhotovitele provedení kontroSservIsid prohlídky :u vozidék Š Pabla 

eombi Hl 1,41131, no Pletí .30 0001án. něho 2-let provozu, dle servisních úkonů, 
:stanovených •výrobcem vozidla, podle daných technických .podmínek ČSN a obecně 
platných právních předpisů v platném znění, pit VZ 5512 Lázně Bohdaneč; 

b)závazek objednatele fádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu; 
3.2 Přesná specifikace díla je uvedena v příloze Č. 1 této dohody; 

W. Cena za dílo 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v či. III. této dohody, 
a to ve výši: 

34.991,99 Kč včetně DPH 
(slovy: třicetětyřitiskedevětsetdevadesátjednakorundevadesátdevěthaléřd českých). 

4.2 Celková cena díla bez DPH činí 28.919,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 6072,99 Kč. 
4.3 Jednotkové ceny uvedené v příloze č.1 - „Cenové kalkulace" v průběhu trvání dohody, 

jsou neměnné. 
4.4 Překročit jednotkovou cenu bez DPH, nebo i celkovou cenu díla bez DPH v průběhu 

trvání dohody není možné. 
4.5 Celková předpokládaná cena díla je do 90 000,00 Kč vč. DPH. 
4.6 Objednatel předpokládanou výši zakázky na rámcovou dohodu negarantuje. 

V. Doba a místo pinění 

5.1 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem účinnosti dohody, po zveřejnění v Registru smluv. 
5.2 Zhotovitel je povinen, dodat dílo, ihned po ukončení kontroly/servisní prohlídky vozidla, 

tzn. v den přistavení na základě protokolu „Nákladního listu zásilky", podepsaný 
objednatelem a zhotovitelem a to oznámením telefonicky zástupci objednatele, pokud 
není přítomen, nejdéle však, do druhého dne - 14,00 hod. 



5.3 Místem pinění je: AUTO IN s.r.o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4 

VI. Podmínky provádění díla 

6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce ve věci pinění dohody, viz kontaktní osoba. 
6.2 Každá dílčí kontrola/servisní prohlídka, bude zahájená na základě „Výzvy k rámcové 

dohodě" a to se specifikací kontroly/servisní prohlídky, typu vozidla a VIN kódu. 
6.4 O předání věci k provedení díla bude sepsán objednatelem předávající protokol, 

"Nákladní list zásilky". 
6.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 

k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až 
do doby, jejich předání přejímajícímu v místě pinění díla. 

6.6 Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 7,00 do 
14,00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině 
předání díla s přejímajícím. 

6.7 Projednat termín a hodinu předání a převzetí díla lze, viz kontaktní osoba. 
6.8 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená osobou 

oprávněnou zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit 
případné nedostatky zjištěné při přejímce díla (každého dílčího pinění díla). V opačném 
případě přejímající dílo, nebo dílčí pinění díla, nepřevezme. 

6.9 Objednatel při převzetí díla v místě pinění bude mít s sebou přejímací protokol „Nákladní 
list zásilky" a nechá jej potvrdit zhotovitelem. Objednatel převezme po provedení fyzické 
kontrole dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků. 

6.10 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje dohodě. 
O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí 
podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním piněním. 

6.11 Objednatel si vyhrazuje právo kontrely podkladov6 doktúnhritacé pro icalkultici  
fakturované ceny.  

6.12 Při kontrole/servisní prohlídky, bude použit pouze nový, materiál za cenu v místě a čase 
obvyklý, dle doporučení výrobce. 

VII. Platební a fakturaění podmínky 

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího protokolu 
po předání a převzetí opravované techniky, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle 
objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura"), nebo na e-mail, 
viz, kontaktní osoba. 
Zálohové platby nebudou poskytovány. 

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) číslo „Výzvy k rámcové dohodě", podle které se uskutečňuje pinění; 
b) název útvaru, který je přejímajícím; 



c) Iďěnóvý rožpis odj3rac,oviných hodin a spotřebovaného tnateřiálu  
d) pro možnost, ověření ceny v místě a čase obvyklé dodaného materiálu na techniku, 

bude popsaná jejich identifikace /obchodní síť, číslo ND s elektronického katalogu/ 

7.3 Faktura bude objednateli doručena na adresu VZ 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, 533 
41 Lázně Bohdaneč, 

7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
7.6 Faktura se po'važuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele. 
7.7 Objednatel je oprávněn faktum vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 

údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne 
doručení oprávněné vrácené faktury zhotoviteli. 

7.8 Pokud budou u dodavatele zdanitelného pinění shledány důvody k napinění 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. 

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za Škodu 

8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu pinění 
předmětu díla objednatel. 

8.2 Nebezpečí vzniku Škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci 
smluvními stranami. 

8.3 Za nebezpečí škody na ptováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá 
zhotovitel. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

9.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 
měsíců na materiál dodaný do servisované techniky a 6 měsíců na provedenou práci. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo, pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

9.2 Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 
9.3 Reklamace se uplatňují písemně. 
9.4 Zhotovitel je povinen sek reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. 



9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné 
reklamace, 

9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol. 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 
v čl. V. bodě 5.2 dohody smluvní pokutu ve výši 0,5% utvrzovaného závazku z 
„Výzvy k rámcové dohodě" za každý započatý den prodlení, a to až do úpiného spinění 
závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. 
dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.2 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od dohody dle čl. XII. 
bodu 12. 1. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení dohody stanovená ve výši 
2 000,-KČ 

10.3 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,3% hodnoty 
závazku, za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím 
nejsou dotčena ustanovení čl. XII. dohody. Okamžik práva falcturace vzniká prvním 
dnem prodlení. 

10.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení 
vlády. 

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
10.6 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 piné výši. 

XI. Zvláštní ujednání 

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 

ustanoveními OZ. 
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob. 

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

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání Či písemném styku, souvisejícím 
s piněním této dohody, je český jazyk. 

11.6 Zhotovitel není oprávněn v průběhu pinění svého závazku dle této dohody a ani po jeho 
spinění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s piněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné 
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s piněním závazku dle 
této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné. 



11.7 Osobní a další údaje v dohodě uvedené, budou využity pro účely napinění práv a 
povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu, její platnosti a dobu, stanovenou 
pro arclúvaci. 

11.8 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

11.9 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna 
v písemné formě, není-liv textu dohody uvedeno výslovně jinak. 

11.10 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

11.11 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako celek. 

XII. Zánik smluvního vztahu 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zanilui v těchto případech: 
a)spiněním všech závazků řada a včas; 
b)dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelné vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody; 
c)jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení; 
d)jednostranným odstoupením od dohody objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávadho-řízení nebo porušil čl. XI. bod 11. 11 této dohody; 

e) jednostranným odstoupení/ti objednatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insólvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je: 
a)prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 5. 2. dohody o více jak 

10 dní; 
b)nedodderd sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
c)prodlen1 s odstraněním vado více jak 15 dni. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 listech, z nichž každý má platnost 
originálu. 

13.2 Dohoda může být měněna či doplňována vzájemné odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupné očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné čí neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 



V Lázních Bohdaneč dne .2019

platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného,

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

13.5 Rámcová dohoda je platná po podpisu poslední smluvní strany a účinná po
zveřejnění v Registru smluv, podle zákona č.340/2015 Sb. a s dobou platnosti do
13.06.2019.

13.6 Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
a)Přiloha č, 1 — Cenová kalkulace, 1 list;
b)Přfloha Č. 2 — Přehled vozidel, 1 list;

Kinnohorská2li/9' .
ét
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V jr!' VIAILOVE/ dne'? i .2019

Jednatel spol. AlJTÓ IN s.r.o.
Marpk šitnik

podpis a razítko thotovitele



Vojenské rallam1551240 Příloha č.:1 
Uzná Bohdaneč 

_ . 
lataray flozw: ALITO IN s.r,o., Peděbraciska 292 630 01 Panna:líce, Ot~flý strrod AUTO ta sta, lbanonoraká21713. 600,01 Kmdec Králové 4 

abuilca cenové -práce-Vana 30 

nommhodinach za 
provedené úkony - 
kontrola/prohlídka 
vozidla 

_ 

Provedená práce v Dor 
— 

e 

C Za 

1,1 383,00 429,00 90,09 519,09 11 4 719 .00 990,99 5709,99 

CENA CEUCEIII - práce 393,00 429,00 90,09 519,09 11 990,99 5 709 99 

2. Tabulka cenové kalkulace:  materiál použitý u eerviani prohlídky - váha 70% 

11k1  

_ 

za 
tt 

1- 

Š Fabia combi M 
14 TEN - provedení 
servisní prohlídky po 
Laza 30 000 Km/2 
roky provozu 

Mate", dle  
technologické 
ho  P°51uPu,  
včetr  provozních 
kanalln ks 2200,03 462,00 2662,00 11 24200,00 5082,00 29 282,00 

CENA CELKEM - matriál 2200,00 462,00 2 662,00 11 5 082 OO 29 282,00 

Provedení servisrd prohlídky 1 ks vozidla /práce41naterial/ š Fabia combi 111 1,4 Trfi, po ujet/ -30 000km/21'01g 
V provozu 

Cen — DPH DP%ftík. , (21%? 1JktvČemě 

CENA CELKEM -ni ks vozidla- práce + alobal 552,09 3181,09 



V.jenskě Zářlzeiii 551240 Příloha č.:2 
Lázně Bohdaneč 

Přehled vozidel k servisní prohlídce 

Pořa 
dové 
Číslo 

Typ vozidla VPZ VIN výroby 
Rok Poznámka 

I. _Š Fabia combi III 1,4 TDi 212-07-04 TMBJT6NJ3JZ009417 2017 L. Bohdaneč 

2.  Š Fabia combi M 1,4 TDi 212-07-28 TMBJT6NJ4JZ008633 2017 L. Bohdaneč 

3.  Š Fabia combi M 1,4 TDi 212-07-35 ' TMBJT6NJ6JZ008746 2017 L. Bohdaneč 

4.  Š Fabia combi In 1,4 TDi 212-07-42 TMBJTÓNJ5JZ009323 2017 L. Bohdaneč 

5.  Š Fabia combi III 1,4 TDi 212-07-66 TMBJT6NJ6JZ009816 2017 L. Bohdaneč 

6.  Š Fabia combi III 1,4 TDi 212-07-73 _ TMBJT6NJ8JZ0097/34 2017 L. Bohdaneč 

7.  Š Fabia combi III 1,4 TDi 212-07-80 TMBJT6NJ7JZ009808 2017 L. Bohdaneě 

8.  Š Fabia combi M 1,4 TDi 212-08-12. TMBJT6NJ3JZ010118 2017 Jaroměř 

9.  Š Fabia combi III 1,4 TDi 212-07-59 TMBJT6N.13JZ009546 2017 lattniěř 

10.  Š Fabia combi III 1,4 TDi 212-06-96 TMBJTÓNJ3JZ008901 2017 aroma 

11.  Š Fabia combi M 1,4 TDi 212-08-05 TMBJT6NDJZO10180 2017 Jaroměř 




