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NÍŽB uvpppNÉHoDNE, ľĺĚsÍcpA RoKU SPoLU NÁsrgpurÍcÍsururrxÍ
STRANY:

objednatel: Městská část Pľaha 5

se sídlern: náměstí l4.iijĺa4,|50 00 Praha 5

zastoupený: RNDľ' Danielem Mazurem, Ph.D., starostou

lČo: 00063631

DIČ: CZ00063631

bankovní spojení: Česká spořitelna a' s'

č.účtu: 27-200085732910800

(dále jen ,,Objednateľ' na straně jedné)

a

Poskytovatel: GAvLAs' spol. s ľ' o'

se sídlem: Politických vězňů |272lŻI,110 000 Praha 1

zastoupený: Ing. Ivo Gavlasem, jednatelem

lČo: 60472049

DIČ: CZ60472049

bankovní spojení:

č.účtu:
(dále jen,,Poskytovatel")

(dále společně také jako ,,smluvní stľany")

UZAVŘELY TUTo

nÁivĺcovou DoHoDU NA SLUŽBY K ZAJIŠTň'ľÍľnoľÁĺnĺuNEMovIľÉuo
MAJETKU ľĺčpnłrrA 5 s wuŻ]'.IiM ELEKTRoNICKÝCH NÁsTRoJŮ
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I.
Předmět rámcové  dohody

1. Tato smlouva se uzavfuá na zé kladé  výsledků  výběrové ho Í í zení  veřejné  zakazky malé ho
ľ ozsahu na sluŽby vyhlaš ovanov za podmí nek a v souladu se zásadami stanovenými v $ ó,

$ 27 a $ 31 zákona č :. 13412016 Sb., o zadź nź ní  veřejných zakź aek, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , mimo rež im tohoto zź lkoĺ a s názvem ,,Služ by k zajiš tění  pronájmu nemovité ho
majetku MČ  Praha 5 s využ ití m elektľ onických nástľ ojů ".

2. Předmětem té to rámcové  dohody je stanovení  podmí nek, zaktých budou Poskýovateli
zadávány a Poskýovatelem plněny dilć í  zadź tní  spoč í vají cí  v zajiš tění  pronájmu byových
jednotek v nabí dkoých ří zení ch (dále jen ooNabí dkové  ŕ tzeni") pľ ováděných v souladu
s obecně závaznými právní mi předpisy a inteľ ní mi předpisy objednatele obsaž enými
v pří lohách č . 1 a 2 té to ľ ámcové  dohody č i pří padně předpisy, kteľ é  tyto předpisy nahľ adí
č i novelizují  (dále jen ,,Inteľ ní  předpisY"), S využ ití m licitace elektronickou formou
prostřednictví m elektronické  aukce vč etně zajiš tění  souvisejí cí ch oľ ganizač ní ch a
obchodní ch (zejmé na marketingových) č inností  za ú č elem zajiš tění  pronájmu bytových a
nebýovýchjednotek.2.3 Samotné  uzavÍ eni té to rámcové  dohody nezakládä ,ani jedné  za
stľ an práva a povinnosti ve vztahu k poskýování  konkĺ é tní ho plnění . Plnění  budou
poskýována na základě veřejných zakź zek zadaných podle té to rámcové  dohody, kdy
objednatel vYzve Poskýovatele formou objednávky k poskytnutí  plnění  dle odst. 5 a
Poskýovatel objednávku potvrdí  đ l e odst. 6, přič emŽ tí mto potvrzení m dojde k uzavření
prováděcí  smlouvy. Poskytovatel je vž dy povinen akceptovat objednávku uč iněnou v
souladu s touto rámcovou dohodou.

3. Pronájem býových jednotek bude probí hat v jednotlivých tranš í ch. KaŽda tľ anš e bude
zahmovat pruměľ ně cca 1 -10 bytových jednotek. Zajiš tění  pronájmu bytových jednotek
formou Nabí dkové ho tí zení  v rámci kaŽdé  jednotlivé  tranš e bude představovat dí lč í
veřejnouzakź nkuzadávanounazź lkladěté torámcové dohody.

4. Během trvání  smluvní ho vztahu se bude jednat přibliž ně o pronájem 60 vhodných
býových jednotek vhodných formou Nabí dkových ŕ í zení  pľ ostřednictví m elektronických
aukcí  (dále jen ooBytové  jednotky'o).

5' Veřejné  zakázky na zź lklađ ě rĺ ĺ mcové  dohody budou zadávány tak, ž e objednatel zaš le
Poskýovateli pí semnou objednávku, ve kteľ é  vymezí  Bytové  jednotĘ zatazené  do dané
tľ anš e (tedy dané  veřejné  zakź zky). Vymezení  bude obsahovat podrobnou specifikaci
těchto Bytových jednotek a bude té Ž přilož ena dokumentace v následují cí m rozsahu:
evidenč ní  list, Pľ ů kaz energetické  náľ oč nosti budovy (dále jen ,rPředaná dokumentace");
společ ně s předanou dokumentací  objednatel poskytovateli předá také  klí č e od
jednotlivých bytů  a vstupů  do domu. Společ ně s vymezení m Býoých jednotek a
Předanou dokumentací  objednatel v pí semné  objednávce vymezí  rovněŽ veš keľ é
podmí nky dané ho Nabí dkové ho Í í zeni,tj. zejmé na' nikoliv vš ak výluč ně, vymezení  okruhu
způ sobilých ú č astní ků  jednotlivých Nabí dkových ří zení , vyš i nejniŽš í ho mož né ho
nájemné ho, povinný obsah přihláš ky do výběľ ové ho Í í zení ,lhů tu a podmí nky pro sloŽení
jistoty v Nabí dkové mří zení  a její  výš i atp.

6. Smlouva na rea|izaci dí lč í  veřejné  zakź nky bude uzavřena pí semným potvrzení m
objednávky ze strany Poskýovatele.
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il.
Předmět dĺ Ič í  veřejné  zaká.zky

Předmětem veřejných zakź zek zađ ávaných na zź kladě riĺ mcové  dohody bude komplexní
zaj i š tění  pruběhu N abí dkový ch Í  izeĺ í , a to zejmé na;

a) Zpracovaní  podkladů  pľ o uveřejnění  Nabí dkové ho ŕ í zení , vč etně spolupráce na

zpracovź ni návrhu podmí nek jednotliv'ých Nabí dkových ří zeni v souladu s pokyny
objednatele obsaž enými v pí semné  objednávce dle č l. I odst. 5, obecně zź tvaznými

předpisy a Interní mi předpisy objednatele a jejich předaní  objednateli ke schválení  a

uveřejnění  v souladu se zfüonem.
b) Pří jem pí semných přihláš ek do Nabí dkových řizeni, jejich posouzení  z pohledu

.'uplnění  podmí nek Nabí dkové ho ří zeĺ í , vč etně pří padné ho vyÍ azení  přihláš ek

nevyhovují cí ch těmto podmí nkám; posouzení  a zdů vodné ni vyÍ azení  nabí dek bude

předan zástupci objednatele. Poskýovatel zajistí  odeslání  oznámení  o vyŤazeni
(dojdeJi k vytazeni přihláš ky č i přihláš ek).

c) Pří jem kaucí  na ú schovní  tň,et zřizený Poskytovatelem. ł I

d) Zajiš tění  prohlí dek Bytových jednotek zaÍ azených do pronájmu v rámci dané  veřejné

,ukź rrky, přič emž  vŽdy musí  bý dodrŽeno, Že kaž dou jednotku si budou zájemci moci
pľ ohlé dnout alespoň dvakrát ve đ vou ruzných dnech.

e) Żajiš tění  vyuŽití m elektľ onické  licitace mezi zájemci, jejichž  přihláš ky nebyly
vyÍ azeny, a to foľ mou elektronické  aukce.

f) Shĺ omlí Ždění  kompletní ch podkladů  k vyhodnocení  Nabí dkové ho Í í zeni Komisí .

IIr.
Závazky a Prohláš ení  objednatele

1. objednatel se zavazuje, ž e s Byovými jednotkami, kteľ é  urč í  k pľ onájmu v Nabí dkové m
řizeni, bude oprávněn disponovat zapodmí nek vyplývají cí ch z obecně ztxazných právní ch

předpisů .

2. objednate| se zavazuje, ž e na předmětných Býových jednotkách nebudou ke dni vyhláš ení

NaĹĺ dkové ho ří zení  vázĺ out Žádĺ é  dluhy, nájemní  smlouvy č i jiná omęzení  nebo jiná
prź tva třetí ch osob s výjimkou těch pří padně uvedených v Předávací  dokumentaci č i
uvedených v katastru nemovitostí .

3. Dále se objednatel zavazuje, ž e na Býových jednotkách nebudou vź lzĺ out jiné  pľ ávní

závađ y neuvedené  výslovně v té to ľ ámcové  dohodě nebo v Předané  dokumentaci až ádná
třetí  osoba nebude oprávněna uplatnit vů č i nim jaké koli jiné  pľ ávo, jí mž 'by byl nájemce

omezen ve ýkonu své ho nájemní ho práva.

4. Bytové  jednotky budou prź ,zdné , tj. nepronajaté  č i jinak ú platně č i bezú platně poskytnuté

třetí m osobám a Í yzicky neobsazené .

5. objednatel prohlaš uje, Že mu není  znĺ ĺ ma jakĺ ĺ koliv skuteč nost, kteľ á by bľ ánila uzavření

té to Rámcové  dohody.
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IV.
Povĺ nnosti a č innosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje nabí zet zájemctlm o pronájem předmětné  Býové  jednotky
formou Nabí dkové ho ří zení  zakonč ené ho elektľ onickou aukcí  na internetu v souladu s
touto rámcovou dohodou a s pří sluš nými pľ ávní mi předpisy. Poskytovatel se dále zavazuje
zajistit souvisej í cí  organizač ní  č innosti a práxní  podporu.

2. Poskýovatel se v rámci realizacę elektronické  aukce zavazuje prové st následují cí  ěinnosti:

a) připravit technické  informace o předmětných Bytových jednotkách a infoľ mace
zí skané  od správní  firmy, které  zjistí  vlastní mi prostředky,

b) připľ avit a zadat na svoje náklady inzerci dlę zź xazné ho rozsahu 'inzeÍ ce, kteý je
pří lohou č . 3 smlouvy a byl souč ástí  nabí dky poskýovate|e ze đ ne 24. 4.2019, aby
byla dosaŽena dostateč ná publicita jednotlivých Nabí dkoqých Í í zení .Inzerce musí  bý
zadáĺ a po dobu alespoň dle zadání  objednatele 30 dnů ,

c) v pří padě neú spěchu některé  z aukcí , se tato aukce bude následně opakovat, přič emŽ
postup při opakované  aukci bude totož ný, 3,

d) připravit a vyľ obit podľ obné  infoľ mač ní  materiály týkají ci se pronájmu předmětných
Býových jednotek, které  budou zahľ novat zejmé na podmí nky pronájmu, a đ ále také
pří padné  právní  dokumenty, základní  charakteľ istiky a popis předmětných Býových
jednotek' plánybytů , fotografie Býových jednotek apod.,

e) zaj istit distribuci informač ní ch materiálů  kupuj í cí m,
f) zajistit pří jem přihláš ek do nabí dkové ho ří zení ,
g) i za nepří tomnosti objednatele nebo spľ ávce předmětné  Bytové  jednotky orgarlizovat a

pľ ovádět prohlí dky předmětných Býových j ednotek,
h) jednat se zájemcem o pľ onájem o předmětnou Bytovou jednotku,
i) zajistit skládání  a vracení  aukč ní ch kaucí , a to jak organizač ně, tak technicky,

3. Postup v rámci Nabí dkové ho ří zeĺ i je podľ obněji upľ aven v pří loze č . 1 té to rámcové
dohody. Minimální  poŽadavky na použ itý elektronický aukč ní  systé m jsou uvedeny
v pÍ iloze č .2.

4. Nebude-li pří prava a provedení  elektronické  aukce některé  z č inností  uvedených v odst. 2
nebo 3 tohoto č lánku rámcové  dohody vyž adovat (se souhlasem objednatele), popř.
objednatel o ně nebude mit zájem nebo si je zajistí  vlastní mi silami, nemá tato skuteč nost
vliv na výš i odměny Poskytovatele.

5. Pľ ovedení  internetové  inzeľ ce dle tohoto č lánku je Poskytovatel povinen zdokumentovat a
zaslat v elektronické  podobě (pdÐ objednateli. V pří padě, ž e Poskýovatel neprovede
inzerci v souladu s č l. 4, odst. 2' pí sm. b), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní  pokutu
ve výš i 10 000 Kć zakaž dý jednotlivý pří pad poruš ení . Smluvní  pokuta bude splatná ďo 7
dnů  ode dne doruč ení  pí semné  výzvy objednatele Poskytovateli. V té to souvislosti
smluvní  strany výslovně prohlaš ují , ž e výš e sjednaných smluvní ch pokut považ ují  za zcela
přiměřenó a odpoví dají cí  významu sjednaných smluvní ch povinností , jejichž  poruš ení  je
smluvní mi pokutami sankcionováno. Uplatnění m ani zapIacení m smluvní ch pokut není
dotč en náľ ok objednatele na náhľ adu š kody v plné  výš i.

6. Poskýovatel se zavazuje předat objednateli do 3 dnů  od ukonč ení  aukce aukč ní  protokol,
provádět skládání  a vracení  kauce (vľ ácení  ve lhů tě do 10 dnů  od podpisu pří kazu
k převodu ze straĺ y objednatele) na zvláš tní m bankovní m ú č tu (pro pronájem vš ech bytů )
výhľ adně uľ č ené m pľ o tyto ú č ely a oddělené m od hospodaření  poskytovatele (dále jen
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. Za tí mto ú č elem se Poskýovate| zavazuje neprodleně po uzavření  té to Smlouvy
č et splňují cí  týo podmí nky:

a) objednatel bude uveden jako osoba s dispoziění m pľ ávem k Uč tu,
b) veš keré  převody nebo výplaty peněŽní ch č ástek z Uč tu budou mož né  pouze se

souhlasem zástupců  obou smluvní ch stran ve formě podpisu pí semné ho pří kazu k
převodu,

c) buđ ou-li aukč ní  jistiny ke vš em bytovým jednotkám skládány na jeden Uč et, je
Poskýovatel povinen zajistit, aby bylo moŽno jednoznač ně a tľ anspaľ entně rozliš it
(např. vaľ iabilní mi č i speciť rckými symboly plateb) skládané  aukč ní  jistiny k
jednotliqým býovým jednotkám a následné  vľ acení  a vypořádĺ ĺ ní  těchto aukč ní ch
jistin.

7. Poskytovatel se zavazuje nezruš it Uč et č i měnit jeho podmí nky dří ve než ' 45 dní  ode dne,
kdy dojde k ukonč ení  té to ,,Smlouvyoo.

8. Elektronické  aukce budou probí hat v souladu s obchodní mi podmí nkami Poskýovatele
(dále jen,,obchodní  podmí nky"). 31

9. obchodní  podmí nky je Poskýovatel povinen zveřejnit na webových stľ ánkách své ho
aukč ní ho systé mu a před zahájení m elektronické  aukce je elektľ onicky zaslat objednateli.
Dále je Poskýovatel povinen před zahájení m elektronické  aukce zveřejnit na webových
stránkách své ho aukč ní ho systé mu aukč ní  vyhláš ku (dále jen ,,Aukč ní  vyhláš ka").

L0. Poskytovatel je povinen vlastní mi silami zajistit prohlí đ ky Býových jednotek. Při
organizaci prohlí dek je Poskytovatel povinen zajistit, aby týo pľ obí haly způ sobem
nenaruš ují cí m práva obyvatel domů , ve kteých se předmětné  Býové  jednotky nacházejí ,
ato zejmé na:

a) organizovat prohlí dky,
b) zajistit, aby se ú č astní ci prohlí dek své volně nepohybovali po domě mimo Bytové

jednotĘ a pří stupy k nim,
c) po skonč ení  pľ ohlí dky řádně uzavŕ í t vš echna okna a vstupní  dveře do Bytové

jednotky,
d) zkontrolovat, zdajsou uzavřeny uzávěry vody aje vypnutá elektřina (e-li zapojena)'
e) uzavří t vstupní  đ veře do domu kde se předmětná Býová jednotka nachází .

11. V pří padě zjiš tění  zź xady v Býové  jednotce, např. pľ oté kají cí  voda, vytopeni ze
sousední ch byů , poš kození  vstupní ch dveří  nebo oken, bude Poskytovatel neprodleně
informovat objednatele, aby mohl zajistit nápravu v nezbytně nutné m ľ ozsahu.

12. Poskytovatel je oprávněn bezplatně vyvěš ovat propagač ní  pľ ostředky jako infoľ mač ní
plachty apod. o zpeněž ení  bytové  jednotky pouze na okna bytové  jednotky, vstupní  dveře
k býové  jednotce nębo na její  balkon. Na jiná mí sta v domě nebo na domě je tak
oprávněn uč init pouze se souhlasem spľ ávce domu nebo zástupce SVJ. Tento souhlas je
povinen si zajistit sám. Po skonč ení  Nabí dkové ho Í izeni je povinen Ęrto propagač ní
prostředky do 10 dní  odstľ anit.

13. Poskytovatelje povinen plnit veřejné  zakazky prostřednictví m osob, kteými prokazoval
kvalifikaci v zađ ávacim ří zení . Výměna č i nahľ azení  které koli z těchto osob jinou osobou
je podmí něna předchozí m souhlasem objednatele. Souhlas nebude odepřen v pří padě, kdy
bude u osob navľ ž eĺ ých poskýovatelem jako náhľ ada za pů vodní ho č lena týmu
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ptokázálna shodná ú roveň kvalifikace, jaká byla pľ okazź na nahľ azovanou osobou
v zadávací mÍ izeni.

IV.
Povinnostĺ  a č innosti Objednatele

Obj ednatel se zav antje:
a) Poskytnout v rámci Předané  dokumentace Poskytovateli dokumenty, se kter'ými si

přeje, aby byli seznámeni zájemci, popř. kteľ é  by mohly mí t vliv na pruběh pronájmu
č i na cęnu dosaŽenou při elektronické  aukci, tj. zejmé na vzorový text nájemní
smlouvy,

b) poskynout Poskytovateli veš keľ ou souč innost při č innostech vypl;ývají cí ch z té to
Smlouvy, zĄmé na zveřejnění  jednotliých plrĺ novaných aukcí  na své  uřední  desce a
předat Poskytovateli klí č e (popří padě č ipy nebo č ipové  ku.ty) od býových jednotek a
vstupní ch dveří  do domu za ú č elem organizace prohlí dek předmětu elektronické
aukce,

c) udělit Poskýovateli na jeho ž ádost pí semnou plnou moc, bude-li nutná k plnění
povinností  dle té to rámcové  dohody nebo realizaci veřejných zakź nek zadaných na
její m zák|adě (pľ o vyhledé xáni dokumentace v aľ chivu stavební ho ú řadu, jednĺ ání  se
zástupci spľ ávní  fiľ my, zástupci SVJ, ke vstupu do předmětnych bytových jednotek
ai).

v.
Odměna Poskytovatele

L. odměna Poskytovatele bude sloŽena z ýś e230yo z nejvyš š í ho podrĺ ní  dosaž ené ho
v elektronické  aukci (tj. první  nájemné ).

2. V té to odměně jsou zahľ nuty veš keré  náklady elektronické  aukce, vč etně inzęrce a
nákladů  na pří padnou opakovanou elektronickou aukci. odměna bude uhľ azena na
zák|adě faktury vystavené  poskýovatelem. K ú hľ adě odměny nemů ž e dojí t dří ve, než
bude uzavřena nájemní  smlouva s ví tězem elektľ onické  aukce. V pří padě, ž e klzavření
nájemní  smlouvy nedojde z dů vodů  lež í cí ch na straně objednatele, má Poskýovatel
pľ ávo na náhľ adu š kody a to ve výš i nejvyš š í ho podání  dosaž ené ho v elektronické  aukci
(tj. pľ vní  nájemné ). Jiné  poplatĘ č i odměny nebudou poskytovatelem ve vztahu
obj ednateli ani nabyvatelů m naľ okovlí ny.

vI.
Tľ vání  rámcové  dohody

t. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu urč itou, tj. na dobu 4 (č tyř) let ode dne nabytí
ú č innosti té to dohody ďnebo do vyč erpání  maximální  hodnoty veřejné  zakź nky, tj.
1.990.000,- Kč  bez DPH.

2. V pří padě zahájení  insolvenč ní ho Í í zeni na Poskytovatelę je objednatel opľ ávněn od té to
Smlouvy odstoupit.
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3. V pří padě ľ ozhodnutí  insolvenč ní ho soudu o ú padku Poskýovatele tato rámcová dohoda
zanikádnem vydání  ľ ozhodnutí  insolvenč ní ho soudu o ú padku Poskytovatele.

VII.
Dalš í  ustanovení

L. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e pÍ ipađ né  spoľ y vzniklé  z té to rámcové  dohody budou
řeš eny výhľ adně před obecnými soudy Č eské  ľ epubliky.

2. Smluvní  strany se dohodly, ž e pí semnosti dlę té to ľ ámcové  dohody se považ uji za
doruč ené ' pokud byly osobně předány s potvľ zení m převzetí  nebo odeslĺ ány doporuč eným
dopisem na adresy stran uvedené  v zź lh|avi té to ľ ámcové  dohody V pří padě, ž e by
pí semnost nebyla některou ze smluvní ch stľ an na doruč ovací  poš tě z jakeł rokoli dů vodu
vyzvednuta, mají  smluvní  strany zato, ž e tato pí semnost byla doruč ena, a to 15. dnem po
její m odeslání .

3. V pří padě nesplnění  které koliv ze smluvní ch povinností  Poskýovatele má objednatel
právo od té to riĺ mcové  dohody odstoupit' pokud taková povinnost nebuđ e
Poskytovatelem splněna ani na zź tklaďé  pí semné  výzvy objednatele k její mu splnění  ve
lhů tě v ní  urč ené . odstoupení  musí  b;it uč iněno v pí semné  foľ mě a je ú č inné  dnem jeho
doruč ení  Poskýovateli.

4. Kterákoliv ze smluvní ch stran mů Že tuto dohodu vypovědět bez udaní  dů vodů , a to s
tří měsí č ní  ýpovědní  lhů tou, která zač nę běž et dnem doruč ení  pí semné ho vyhotovení
výpovědi druhé  smluvní  stľ aně.

5. objednatel souhlasí  s tí m, aby ho Poskytovatel uvedl ve svých referencí ch. Smluvní
strany dále potvrzuji' ž e Smlouva ani její  obsah nejsou považ ovány za obchođ ní
tajemství .

6. Změna té to ľ ámcové  dohody je moŽná pouze pí semnou foľ mou po vzájemné  dohodě
ú č astní ků . Rámcová dohodaje uzaví rź napodle č eské ho pľ ávní ho řádu.

7. Rámcová dohoda byla vyhotovena ve č tyřech vytiscí ch, byla ú č astní ky přeč tena,
schválena a na znaĺ není  souhlasu ú č astní ky vlastnoruč ně podepsána. Tři v;itisky obďrž í
objednatel, jeden qitisk obdrž í  Poskýovatel.

8. Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbýné  její
uveřejnění  v ľ egistru smluv podle zź kona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některych smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou,
nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5.

Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž e zveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v
registru smluv podle věty pľ vní  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm.
c) naří zení  Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní  strany prohlaš ují , Že
skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaŽují  za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504
obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bez stanovení
j akýchkoliv dalš í ch podmí nek.
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9' Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona ě. l3ll2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve zněni pozdějšíchpředpisů' potvľzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost
právního jednaníměstské části Pľaha 5, a to usnesením Rady městské části Pľaha 5 ě.
19150012019 ze dne 06. 05. 2019.

10' Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stľanami a
účinnostidnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zźkonač,.34012015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, v platném znéní.

1L. Poskytovatel beľe na vědomí, žepÍi všech činnostechdle této smlouvy je povinen
v souvislosti se zpracováním osobních údajůdbát jejich ochľany a postupovat v souladu
s nďízením Evropského parlamenfu a Rady (EU) 20161679, o ochľaně Ęzických osob v
souvislosti se zpľacováním osobních údajůa o volnémpohybu těchto údajůa o zrušení
směrnice 95l46lBs. Poskýovatel rovněŽ bęľe na vědomí' žepři plnění dle této smlouvy je
vůčiúčastníkůmNabídkových Íizení,popřípadě jakýmkoliv jiným subjektům osobních
údajů,v postavení správce těchto údajůa nese odpovědnost z toho plynoucí.

L2. osoby opľávněnéjednat: ě1

a) ve věcech podpisu této dohody:

a. za objednatele: staľosta Městskéčásti Praha 5, RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

b. za poskýovatele: Ing. Ivo Gavlas, jednatel

b) ve věcech plnění ustanovení této dohody:

a. zaobjednatele: Mgr. Marcela Justová, vedoucí odboru býůa privatízace,

tel.: 257 000 478, e-mail: maľcelajustova@ľľahaS.cz

Bc. Petr Nahodil, odboľ bytri a privatizace,

tel.: 257 000 269, e_mail : petľ.nahodi1@praha5. cz

b. za poskýovatele: Ing. Kristina Gavlasová]

13. Nedílnou součástítéto Rámcové dohody jsou přílohy:

Příloha č.1 _ Pľavidla postupu v NabídkovémÍízení
Příloha č.2_ PoŽadavky na aukčnísystém
Příloha č.3 _ Rozsah inzqce
Příloha č.4 - Plná moc

Y Pruze dne 2 0 -05- 2019 YPraze dne 1 0 -05- 20lg

. Daniel Mazvr, Ph.D. GAVLAS, spol. s r. o.

zastoupena nazáklađéplnémoci
Ing. Ferdinand Halbich

Staľosta M
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a
Pří Ioha č . 1 - Pravidla postupu v Nabí dkové m řÍ zení

l. objednatel předá seznam Býových jednotek urěených k pronájmu v Nabí đ kové m ří zení ch
v rámci konkľ é tní  dí lěí  veřejné  zakázky. Tento seznam předá objednatel poskýovateli
v rámci objednávky spolu s dokumentací  a klí č i od byových jednotek a vstupů  do domů .

2. Na zakladě podkladů  předaných objednatelem zajistí  poskýovatel do l0 dní  od předání
fotodokumentaci (a tuto uchová minimálně po dobu jednoho roku od ukonč ení  poslední
elektľ onické  aukce prováděné  dle rámcové  dohody), popis Bytových jednotek, pří pravu
dokumentace Nabí dkových Ť í zení  vč etně pří loh (vzoľ ové  nájemní  smlouvy na konkľ é tní
Bytové  jednotky, podmí nky ú č asti v elektronické  aukci, vzor přihláš ek, aukč ní  vyhláš ku,
aj.) a pří pľ avu pľ o náleŽité  zveřejnění  a toto předá objednateli

3. objednatel nazź klađ ě podkladů  dodaných vybraným poskytovatelem zveřejní  podmí nky
Nabí dkové ho ří zení  na své  ú řední  desce.

4. Poskýovatelzajisti zveřejnění  infoľ mace dle pří lohy č . 3 po dobu 30 dní , organizaci a
provádění  pľ ohlí dek Bytových jednotek, komunikaci se zájemci a převzetí  přihláš ek.

5. Poskýovate| zří dí  Úĺ et qfnľ adně pro ú č ely veřejné  zakázky, zřetelně oddělený od jeho
hospođ aření  a ostatní ch aktiv s jasným uvedení m, ž e jde o prostředky objednatele, popř.
ú č astní ka aukce, přič emž  jaké koli dispozice s prostředky na ú č tu budou vž dy vyž adovat
jednaní  objednatele. Kauce budou přijí mány výhĺ adně na tento ú č et. objednatel bude
uveden jako osoba s podpisovým právem k ú č tu, veš keré  převody nebo ýplaty peněŽní ch
č ástek budou mož né pouze ajenom se souhlasem zástupce objednatele ve foľ mě pí semné ho
pří kazu k ú hľ adě, ú č et nelzę zruš it nebo měnit jeho podmí nky dří ve než  45 dnů  po ukonč ení
ľ ámcové  dohody.

6. Poskytovatel ú č etně zď1istí  specifikaci kauce slož ené  zájemcem při vyuŽití  systé mu
padajicí  aukce.

7. Poskýovatel zajistí  vyhodnocení  přihláš ek a předání  pľ otokolu zoteví rź ní  obálek a
vyhodnocení  přihláš ek obj ednateli.

8. Poskytovatel zajisti odeslání  oznámení  o vyŤazení  (dojde-li k vyřazení  přihláš ky č i
přihláš ek), vč etně upřesnění  podmí nek, teľ mí nů  ęlektronické  aukce. Zároveňzajistí vrácení
kaucí  vyřazenýmuchazeč ů m a to do 5 dnů  od rozhodnutí  o vyřazení .

9. Poskytovatel zajistí  provedení  elektronické  aukce. o elektľ onické  aukci poří dí  pí semný
pľ otokol, kteý předá objednateli.

10. Poskytovatel zajistí v souč innosti s objednatelem vľ ácení  kaucí  uchazeč ů m' kteří  se nestali
ví tězi a převedení  ví tězné  kauce na ú č et objednatele. Poskytovatel vyž ádá od ví tězné ho
zájemce dolož ení  dokladů  vyž ađ ovaných dle podmí nek Nabí dkové ho ří zení , pokud jiŽ
nebyly podány společ ně s přihláš kou do Nabí dkové ho ří zeni.

11. Poskytovatel předlož í  Komisi kompletní  podklady k vyhodnocení  Nabí dkové ho Í í zení ,
která týo podklady po jejich posouzení  předloŽí  se svým stanoviskem Radě městské  č ásti,
kteľ á na jeho základé  doporuč í  přijetí  pří sluš né ho usnesení  Rady městské  č ásti Pľ aha 5.

12. objednate| zajistí  podpis starosty.
13. Poskytovatel předá objednateli veš keré  doklady a vedení  databáze zájemci o pronájmy

bytů .
14. Na základě pož adavku objednatele provede poskytovatel opakovanou elektronickou aukci

s obdobnou minimální  inzercí , přič emŽ poskytovatel nemá právo uskuteč nění  opakované
aukce nárokovat.



q

a)

Pří loha č ,.2 _ Pož adavky na elektronický aukč ní  systé m

Elektronický aukč ní  systé m musí :

b)

zajiš ť ovat veš keľ ou komunikacimezi ú č astní ky aukce a elektľ onickým aukč ní m systé mem
zabezpeěeným (š ifrovaným) způ sobem pomocí  protokolu HTTPS (Hypeľ text Transfer
Protocol Secure) a seľ veľ ové ho ceľ tifikź ú u; použ itý serverový certifikát musí  b;it vydán
dů věryhodnou a nezávislou certiť rkač ní  autoľ itou, býĄ. platný a odpoví dat vš em
domé novým jmé nů m, které  elektronický aukč ní  systé m využ í vá,
bý provozován v prostředí , které  umož ňuje pořizovat evidenci pož adavků  pří chozí ch na
adresu ve veřejné  datové  sí ti, kde elektľ onická aukce pľ obí há; ú plnost a integrita té to
evidence musí  byt gaľ antována nezávislým dodavatelem hostingových služ eb, pří padně
dodavatelem inteľ netové ho připojení ' kteří  jsou osobami odliš nými od poskyovatele
aukce,
zajiš ť ovat dostateč nou ochľ anu, zejmé na před vstupem osob, které  k tomu nejsou
opľ ávněny. Autentizace osob je založ enaminimálně nazadź ní uŽivatelské ho jmé na a hesla,
které  je tvořeno sekvencí  alespoň š esti znaků ; pří stupová hesla ú č astní ků  aukpe musejí  b;it
ulož ena v elektľ onické m aukč ní m systé m,' pou'. .r, kódorruné  podobě poĺ noőĺ  bezpeč né ho
algoritmu typu hash,
zajiš ť ovat udrž ování  přesné ho č asu pomocí  pravidelné  synchronizacę. Č asová informace
musí  být poskýována zďtojem ľ eprodukují cí m světový koordinovaný č as UTC
(Cooľ dinated Univeľ sal Time); synchronizace č asu elektronické ho aukč ní ho systé mu s
kooľ dinovaným světovým č asem se provádí  alespoňjedenkľ át za24 hodin,
zpracovávat a zaznarÍ lęnávat veš keré  elektľ onické  ú kony s rozliš ení m na setinu sekundy,
provádět automatickou aktualizaci ú dajů  na detailu aukce, a to takovým způ sobem, aby o
provedených změnź ĺ ch, zejmé na o uskuteč něných pří hozech, byli ú č astní ci aukce
informováni nejpozději do 10 sekund od jejich uskuteč nění ,
zabezpeč ovat, aby poskytovatel aukce nebo licitátoľ  neměl mož nost vykonávat
elektľ onické  ú kony za ú č astní ka aukce,
zabezpeč ,ovat ochľ anu dat takovým způ sobem, kteľ ý umoŽní  jejich ulož ení  a zź ú ohování
tak, aby nedoš lo k jejich ztrátě č i manipulaci s ú daji,
zajiš ť ovat externí  kontrolu dostupnosti adľ esy ve veřejné  datové  sí ti, kde elektronická
aukce probí há; kontrola je zajiš ť ována prostřednictví m k tomu zří zené  sluŽby' která ji
pľ ovádí  z jiné ho geografické ho umí stění ,ĺ ež  je umí stění  té to adresy ve veřejné  datové  sí ti,
a to pravidelně minimálně kaŽdou minutu; provádí  ji poskytovatęl té to služ by, který je
odliš ný od poskýovatele aukce.

c)

e)

Ð

s)

h)

Ð

Použ ivtní  elektľ onické ho aukč ní ho systé mu musí  byt dostupné  běŽnými nástroji elektronické
komunikace. Pro pouŽití  elektronické ho aukč ní ho systé mu musí  postač ovat aktuálně bezplatně
poskytovanáverze internetové ho prohlí ž eč ebęzpotřeby instalace dalš í ch speciální ch aplikací
s v'ýjimkou běŽných rozš í ření  pľ ohlí Žeč e, jako je Java, Flash nebo Adobe Readeľ . Informace o
minimální  konfiguľ aci poč í tač e, se kterým se lze zűč astnit elektronické  aukce, uvede
poskýovatel aukce ve veřejně pří stupné  č ásti elęktľ onické ho aukč ní ho systé mu.

Dokumenty se v elektronické m aukč ní m systé mu zveřejňují  ve foľ mátu PDF (Portable
Document Format).

Elektľ onický aukč ní  systé m nesmí  obsahovat takové  funkcionality, které  umož ňují  naľ uš it
pruběh elektronické  aukce.

d)

I



Ve veřejně pří stupné  ěásti elektľ onické ho aukč ní ho systé mu musí  bfi k dispozici už ivatelská
pří ruěka, ve které  jsou podrobně popsany dů leŽité  funkcionality systé mu.

Elektronický aukč ní  systé m umoŽňuje nepřetrž itý dálkový pří stup k informací m o ukoněených
elektronických aukcí ch a to nejmé ně 1 rok od jejich ukonč ení .

Elektronický aukč ní  systé m musí  umoŽňovat uŽivatelů m testovací  vyzkouš ení  jeho funkcí  před
konání m samotné  aukce.
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Pří loha č . 3 _ Rozsah ĺ nzerce

,,Služ by k zajiš tění  pľ onájmu nemovité ho majetku MČ  Praha 5 s v}ruž ití m elektronických náshojů "

Postup realizace:
Inzętce:-

Jednotky nabizęĺ é  k pľ onájmu budou inzerovtí ny min. 30 dnů  na těchto inzeľ tní ch serverech:
ľ eality.idnes.cz, sľ eality.cz, ľ ealitycechy.cz, reality.cz, ľ ealitymix.cz a ľ ovněž  v jejich
anglických mutací ch. Dalš í  portály postrádají  smysl, neboť  výš e uvedené  poľ tály zahľ nují  přes
90oÁtrhu.
Dále bude pľ onájem zveřejněn na inteľ netove-drazby.cz a gavlas.cz.
Dále bude pľ onájem bytů  zveřejněn na facebooku.
Dále by bylo vhodné , aby pľ onájem bytů  byl zveřejněn na poľ tálu www.praha1.cz av
č asopise Pětka.
Tiš těná inzerce nemá u pľ onájmu význam, protož e zź ĺ jemcí  o pronájem nehledají  inzerź tty v
tisku, neb vědí , ž e od' zadź ní  do tisku k distľ ibuci uplyne delš í  lhů ty než  je zpraviďla doba, za
kteľ ou se byt od zveřejnění  pľ onajme, až etuđ í ž už  by týo pronájmy byly neaktuální .

Spolu s pověřenými pracovní ky MČ  pomů Žeme vypľ acovat, popř. zkonzultujeme podmí nky
výběľ ové ho tí zení  tak, aby nejen splňovaly oprávněné  poŽadavky MČ , ale také  aby byly
uŽivatelsky pří větivé  k zájemců m o pľ onájem.
Spolu s pověřenými pracovní ky MČ  Praha 5 pomů Žeme vypracovat, popř. zkonzultujeme
Přihláš ku do výběrové ho Ť í zení .
Celý pľ oces by měl byt pro zájemce o pľ onájem co nejjednoduš š í . S tí mto cí lem je
konstruován i náš  systé m elektronických aukcí . Po registľ aci do aukč ní ho systé mu na
www.internetove-dľ azb}i.cz stiskem tlač Í tka je zájemci rovnou Vygeneľ ovaná již  vyplněná
přihláš ka s č estným prohláš ení m, kterou zájemce jen vytiskne, podepí š e a doruč í  k nám.
Rovněž  nabí zí me vyž í t systé mu aukč ní  peněŽenky,kdy zájemce sloŽí  pouze jednu kauci (a
to nejvyš š í ) a draž í , dokud nevyđ raž i. Samotný systé m mu neumoŽňuje, aby s jednou kaucí
vydraž il ví ce pronájmů . To zvyš uje poč et ú č astní ků  arovněž  spokojenost ú č astní ků . Po aukci
zajistí me co nejrychlejš í  vľ ácení  kaucí  (kľ omě ví tězných ú č astní ků ) a převedeni ví tězných
kaucí  na ú č et městské  č ásti. Kauce jsou uloŽeny na ú č tu ú schov v UniCredit Bank.

Po převzetí  klí č ů  od bytů  zajistí me do 10 dnů  profesionální  nafocení ' pří pľ avu plánku býu,
pří pľ avu aukč ní  karty (vyhláš ky)' převedení  přihláš ky do elektrické  podoby zpľ acovatelné
aukč ní m systé mem a zveřejnění  na poľ tálu internetove-drazby.cz.

Zajistí me hľ omadné  prohlí dky ve dvou termí nech tzv. dnem otevřených dveří , kdy si zájemci
mohou ve dvou hodinách prohlé dnout najednou ví ce byů . Den otevřených dveří  pľ obí há
zpravidla odpoledne mimo běž nou pľ acovní  dobu, aby si byy mohlo prohlé dnout co nejví ce
zájemci.
V pří padě potřeby zajistí me i mimořádné  prohlí dky s cí lem umož nit co nejvyš š í  ú č ast v aukci.

Po vyřazení  ú č astní ků , kteří  podali š patnou přihláš ku č i neslož ili kauci, zahé |í me samotnou
aukci tak, aby zpravid|akonč ila ve č tvrtek (pátek je z dů vodů  nastávají cí ho ví kendu nevhodný).
skonč ení  aukce předáme městské  č ásti protokol o aukci s ví tězem a seznamem ú č astní ků . Jak
je zmí něno výš e, vľ átí me spolu s MČ  kauce.



PLNA MOC

(dále
je touto listinou zmocněn,

aby zde uvedeného a podepsaného zmocnitele:

GAVLAS, spo!. s r,o.
IC: 604 72 049
se sídlem Praha 1, Politických vězňů I272/2!, PSČ11ooo
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. c 26019
zastoupena Ing, Ivem Gavlasem, jednatelem
(dále jen,,zmocnitel")

zastupoval ve všech záležitostech týkajícíchse zmocniteJc, zejména
v záležitostech týkajícíchse podnikatelské čĺńnoštĺzmocnitele a obchodního vedení
zmocnitele a ve všech záležitostech, které je za zmocnitele oprávněn vykonávat dle
zákona statutární orgán, aby za zmocnitele podepisoval smlouvy, faktury a jiné
písemnosti, a to s jakýmkoli obsahem bez jakéhokoli omezení, aby za zmocnitele v plňém
rozsahu jeho práv a .povinností právně jednal před všemi státními orgány, soudy,
správními úřady a jinými orgány veřejné správy ve všech záležitostecn 1,7rajĺcĺchśe
zmocnitele, a to i tehdy, kdy je pro právní jednání zapotřebí písemná forma a zvláštní
plnémoci, aby činilzáuazná právní jednání ve věci zápisu do obchodního rejstříku týkající
se zmocnitele a činilvšechna dalšíprávní1'eonání souvisejícís návrhem na źápĺs.ńěn'do
obchodního rejstříku, aby činĺlveškerá podání k soudům,správním úřadůma jiným
orgánům -veřejné správy, včetně případných opravných prostředků proti jejich
rozhodnutím, aby přejímal písemnosti a všechny poštovnízásilky, a to i doporučónéa
určenédo vlastních rukou adresáta, a potvrzoval za zmocnitele jejich přijetí.

V Praze dne 25,4.2019

GA
Ing. Ivo Gavlas

Zmocnění přijímám.

Ing. Ferdinand Halbich


