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Rámcová kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník

Bonita Group Service s.r.o.
se sídlem Koráb 131, Tišnov 66601 
IČO: 27738795
DIČ: CZ27738795 __________

spojen íJMMHHMHMMIHBflBMP

zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Lejskem, oprávněným jednat za společnost samostatně 
Společnost je registrována u KS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 55 742 
(dále jen „Zhotovitel")

Technické služby města Mostu a.s.
se sídlem Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice 
IČO: 64052265 
DIČ: CZ64052265 
Bankovní spojení:1
Zastoupena Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva 

Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva 
Zapsána v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771 
(dále společně jen „Objednatel")

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany" nebo „Smluvní strana")

/. Předmět smlouvy:

a. Předmětem této Smlouvy je zhotovení herních prvků v rozsahu uvedeném včl. III. bod c. na základě požadavků 
objednatele a zadávací dokumentace č.j. VZ/02/2019/SZKM ze dne 05.02.2019. Předpokládaný počet dodávaných kusů 
je: 1 ks kolotoč na stání průměr 1,4 m, 1 ks houpadlo na pružině koník, 1 ks lanová pyramida.

b. Pokud se objednavatel rozhodne objednat i jiné herní prvky, které nejsou předmětem smlouvy, bude mu na základě
poptávky vystavena samostatná objednávka. Objednateli bude na tytohem^rvk^oskytnuta sleva ve výši 5% 
z ceníkových cen. Ceníkové ceny jsou k dispozici na webu Zhotovitele Dopravné u těchto herních
prvků je zdarma.

c. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla bude provedeno dle platných norem a předpisu.

II. Termín a místo plnění:

a. Dílčí plnění smlouvy bude prováděno na základě písemné výzvy oprávněné osoby objednatele. Termín dodání u 
jednotlivých herních prvků dle smlouvy o dílo činí 4 týdny od objednání, u ostatních herních prvků činí dodací Ihúta 4-8 
týdnů od objednáni.

b. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace, a to následovně:
Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy
Terminy dílčích dodávek: do 4 týdnů na základě dílčích výzev objednatele, u ostatních herních prvků, které nejsou 
předmětem smlouvy, činí dodací Ihúta 4-8 týdnů od objednáni.

c. Místem plnění je provozovna kupujícího: Dělnická 164, 434 01 Most.

Pověřeným pracovníkem Objednatele je:

Osoba:
Postavení vůči Objednateli: 
Kontakt: GSM:

Email:

manažer divize správy městské zeleně, komunikaci a městského majetku

V případě změny v osobě odpovědného pracovníka Objednatele bude tato změna oznámena písemně Zhotoviteli před 
zahájením realizace předmětu smlouvy.



III. Cena díla:

a. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 15.02.2019.
Dopravné je zdarma.

b. Jednotková cena zboží dle cenové nabídky Zhotovitele činí:

c. Jednotková cena zboží je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré položky a příslušenství herního prvku dle cenové 
nabídky zhotovitele, zaškolení obsluhy a pracovníků společnosti, která bude instalaci prvků provádět a dále pak dopravu 
k objednávajícímu. K ceně bude účtována DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

d. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomi, že případná změna 
vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.

e. Změní-li se na základě požadavku Objednatele rozsah předmětu plněni díla, bude nabídková cena upravena vzhledem 
k rozsahu požadovaných změn (rozšířeni nebo zúžení rozsahu předmětu plnění) písemným dodatkem k této smlouvě. 
Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před zahájením prací.

IV. Platební podmínky

a. Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu dle objednávky shora blíže uvedené.
b. Fakturace bude provedena po předání díla.
c. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od doručení faktury Objednateli. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti a 

musí být podepsán odpovědnou osobou.
d. Smluvní strany se dohodly, že forma úhrady ceny předmětu díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě vystavených daňových dokladů Zhotovitele.
e. Podkladem pro fakturaci bude Objednatelem oboustranně dílčí odsouhlasený a potvrzený předávací protokol o řádném 

předání díla Objednateli.
f. Požadované změny ze strany Objednatele, které budou účtovány Zhotovitelem nad rámec shora uvedené objednávky, 

budou vyúčtovány samostatnou fakturou - daňovým dokladem.
g. Do úplného uhrazení díla Objednatelem je dílo majetkem Zhotovitele. Za den úhrady se považuje okamžik, kdy byla 

připsána platba v plné výši Ceny díla na bankovní účet Objednatele.

V. Provádění díla

a. Zhotovitel dodá dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou bez vad a nedodělků.
b. Odběratel je obeznámen, že objednané herní prvky jsou způsobilé užívání pouze v případě, že jsou instalovány dle normy 

ČSN EN 1176. Tuto způsobilost splňují pouze firmy, které mají dle živnostenského listu oprávnění: Prováděni staveb, jejich 
změn a odstraňování, (stavební firmy)

VI. Předání a převzetí díla

a. Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou bez vad a 
nedodělků. Za řádně provedené dílo se považuje to dílo, které je předáno.

b. Na důkaz provedení a předání díla sepíše Zhotovitel spolu s Objednatelem Zápis o provedení díla, který obě smluvní strany 
podepiš!.

c. Pokud dílo vady obsahuje, uvedou se do zápisu i s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje konkrétní a přesné důvody, pokud tak neučiní, může Zhotovitel namítat, že právo nebylo 
uplatněno včas.

d. Po předání díla Zhotovitelem Objednateli a úplném uhrazení faktury za dílo budou Objednateli předány certifikáty herních 
prvků, který splňuje normu ČSN EN 1176.

VII. Záruky, záruční doba a pojištění

a. Záruční Ihuta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je 
Zhotovitelem stanovena následovně:



a) 120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, téla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou 
vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylénu.

b) 120 měsíců záruka na prohnití dřevěných části.
c) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků.
d) 60 měsíců záruka na kovové části herních prvků.
e) 24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály jinde nejmenované.
f) 20 let záruka na nerezové konstrukce.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu 
s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem.

b. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, 
neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, 
nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.

c. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
d. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
e. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného 

užiti, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané).
f. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
g. Během záruční Ihuty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo 

skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

Vlil. Vyšší moc

a. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považuji případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

b. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení.

IX. Sankce a smluvní pokuty:

a. V případě, kdy Zhotovitel poruší svůj závazek včas dodat dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny nedodané etapy díla za každý započatý den prodlení, avšak pouze, je-li porušeni závazku dodat dílo včas v moci 
Zhotovitele. Zhotovitel není zodpovědný za zdržení či nerealizaci výstavby v případě vyšší moci či požadavku Objednatele 
na změnu v provedení stavby.

b. V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit dodávku díla v předem dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den.

c. Úhrada výše uvedených smluvních pokut nevylučuje možnost uplatnění požadavku jakékoliv Smluvní strany na úhradu 
vzniklých škod způsobených neplněním smluvních podmínek.

d. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí být písemná, v případě zaslání formou emailu je nutné tuto odeslat i doporučenou 
poštou. Výzva musí vždy obsahovat důvod uplatnění sankce.

e. Splatnost sankčních pokut je na základě dohody smluvních stran stanovena 5 pracovních dní od data doručení výzvy.

X. Odstoupení od smlouvy:

a. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od této Smlouvy, jsou si smluvní strany povinny vrátit veškerá pňjatá 
plnění. V případě, že povaha vrácení plnění není z technických důvodů možná, je povinna tato strana vrátit plnění ve 
finanční podobě dle vyčíslení oprávněné smluvní strany.

b. V případě, že od této Smlouvy odstoupí kterákoliv ze stran na základě porušení smluvních ujednání vyplývajících z této 
Smlouvy druhou smluvní stranou, je povinna ta smluvní strana, která se porušení smluvních ujednání dopustila, vrátit či 
uhradit straně druhé plněni, které nabyla, tj. uhrazené zálohy, vzniklé náklady, úhradu vzniklých škod apod.

XI. Závěrečná ujednání:

a. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
b. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející písemná či ústní ujednání mezi stranami, vztahující se 

k předmětu této smlouvy.
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c. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Smlouva může být měněna jen písemným číslovaným dodatkem, na jehož 
obsahu se obě strany dohodnou.

d. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned a bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

e. Tato smlouva podléhá uveřejnění 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). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě 
nesplněni tohoto ujednáni může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

f. Po uveřejněni v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. 
Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným 
časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude, kromě potvrzení o uveřejněni smlouvy v registru 
smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

g. Sjednává se, že účastníci považuji povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát 
zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne 
převzít, její doručeni zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci 
sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Je-li na jedné straně vícero 
účastníků, platí, že povinnost doručit písemnost je splněna okamžikem, kdy byla doručena kterémukoliv z nich.

h. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účastníci 
této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle 
jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své 
podpisy.

i. Vztahy a povinnosti ktéto smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Případné spory budou na základě vzájemné dohody 
smluvních stran řešeny prostřednictvím soudů ČR.

j. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9.11 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

k. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2020.
l. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).

Příloha:
Nabídkový list ..Dodávka herních prvků"



Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem oddíl B, violka 771

Příloha č. 1

nabídkový list
„Dodávka herních prvků* 

Název společnosti: Bonita Group Service s.r.o.

Zastoupená: jednatelem společnosti Jaroslavem Lejskem 

Sídlo: Koráb 131, Tišnov 66601

IC: 27738795 
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, mobil. : 
E-mail

DIC: CZ27738795 
číslo účtu:

Fax:

Obchodní rejstřík: společnost je registrována u KS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 55 742

Cena předmětu zakázky

Předmět plnění M.j. Cena m.j.

Kě bez DPH

Cena m.j.

Kě s DPH

1. Kolotoč na stání ks 22 050,00 26 680,50

2. Lanová pyramida ks 31 320,00 37 897,20

3. Pružinová houpačka ks 8 330,00 10 079,30

Cena celkem (b. 1 + 2 + 3) 61 700,00
•

74 657,00

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na 
realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadám této zakázky.

V Tišnově dne: 7.2.2019

razítko, podpis oprávněné osoby účastníka

Strana 1 (celkem 1)



Datum Jméuo, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y: 19.02.2019

Manažer divize: 19.02.12019 Manažer divize SZKW

Ředitel společnosti: 19.02.2019 1 Ředitel společnosti

Za divizi posoudil/a:

AK. právně posoudil/a: Uveřejnění v registru smluv: DNE E3ANO

Manažer ekonomie schválil/a:
19.02.2019 |nHMÍ Manažer divize EKO 1

Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:
Poznámka: Rámcová hupni smlouva

ID smlouvy z registru smluv:


