
RÁMCOVÁ DOHODA
OPRAVY, ÚDRŽBA A SERVIS SLUŽEBNÍCH VOZIDEL FORD

č. 1942150010054
(SpMO 25276/2019-4215)

I.
Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:---v... ............ ...................... ... Tychonova 1, 160 00 Praha ó-Hradčanv
ICO :-----Kf------- ----- -------—-------- 60162694
DIČ : CZ60162694
Zaměstnanec pověřený
jejímž jménem jedná

velitel VÚ 4215 1 ábor, plukovník gst. PhDr. Roman Bis.
MBA

Baukovní spojení; nka, pobočka Praha. Na Příkopě ">8 Praha 1
Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec: por. Bc. Michael
e-mailová adresa

Adresa pro doručováni
korespondence:

VÚ 4215 Tábor, 2 Tábor

dále jen objednatel

Obchodní firma / jiná právnická nebo fvzická osoba
Jan Šejk ..

2 živnost, rejstříku u Městského úřadu v Táboře, pod čj. R-
Mfc i A4363/2015
Sídlo : I urovec 83. 391 21 kůrovec
IČO : 11341068
DIČ : CZ6303301774
Zastoupená: Janem Šejkem
Bankovní spojení: .
Číslo účtu: ~---- ~----------------
Kontaktní osoba Jméno:

č.mob.:
e-mailo

Adresa pro doručováni
korespondence:

Jan Šejk autoservis. 1 urovec 83, 391 21 Turovec.

dále jen zhotovitel

podle ustanovení § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen
„uz. ) uzavírají na veřejnou zakázku zveřejněnou vNEN pod ÍD N006/19/V00014I47 tuto
„Rámcovou dohodu na opravy, údržbu a servis služebních vozidel FORD“ (dále jen „Dohoda'1).

2.1. Účelem Dohody je
žídel typové řady FORD.

II. Účel dohody

zabezpečit u Velitelství Vojenské policie Tábor provozuschopnost vo-
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III. Předmět dohody

3.1. Předmětem Dohody je:
a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provádět, na základě dílčích písem

ných Výzev k rámcové dohodě bez obnoveni (dále jen jako „Výzva"), opravu, údržbu 
a komplexní servis (záruční i pozáruční) služebních vozidel značky FORD (dále jen „vo
zidla"), a to včetně veškerého homologovaného příslušenství (výbavy), kterým jsou vozi
dla vybavena výrobcem (dále jen „dílo" nebo „dílčí dílo") podle ČSN a souvisejících 
obecně platných právních předpisů:

b) závazek zhotovitele v případě opravy/servisu vozidla provést zdarma, na základě poža
davku objednatele, delektaci závad na vozidle s cílem stanovit rozsah poruchy, potřebu 
náhradních dílů, stanovit předpokládanou lhůtu provedení opravy/servisu (v případě delší 
lhůty než je uvedena v odstavci 5.3) a stanovit předpokládanou cenu opravy/servisu. Takto 
provedenou deíektaci zhotovitel předá objednateli v písemné formě;

c) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
3.2 Vozidla:

FORD Ranger 2 ks
Transit Connect 220/230 L 4 ks 
Transit Cusíom 320 8 ks

Behem platnosti a účinností této Dohody se počet a typová řada vozidel může měnit z důvodu 
doplnění, obměny, vyřazení vozidel a dle aktuálních potřeb resortu.

IV. 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. specifikované v ČI. III. Dohody a to ve výši:

500.000,-Kč včetně DPH
(slovy: pětsetíisíc korun 00/100 haléřů CZK)

4.2. Celková výše ceny předmětu plnění této Dohody bez DPH činí 413.223,14 Kč, sazba 
DPH 21 % činí 86.776,89 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy). Tato 
částka je při předčasném ukončení Dohody nevymahateiná.

Cena i nonT>ohodmy NH práce (mechanické, elektromechanické, elektrod i agnostické, ka
rosářské, lakýrnické, defektace a ostatní práce jako například SP (servisní prohlídka) činí 362,-Kč 
vě. DPH, 299,-Kč bez DPH, DPH 2 i % činí 63,- Kč;
4.4. Ceny provozních kapalin

Název provozní kapaliny MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH

DPH
%

Cena za 
MJ

s DPH
Olej motorový 5W30 lí 1 199,- 21 241,-
Olej motorový 0W30 It 1 299.- 21 362,-
Chladící kapalina G12 It 1 107.- 21 129,-
Chladící kapalina Gl2-f- It 1 107,- 21 129,-
Chladící kapalina G12++ It 1 107,- 21 129,-
Chládící kapalina GI3 It I 123.- 21 149,-
Brzdová kapalina DOT3 lt 1 244,- 21 295,-
Brzdová kapalina DOT 4 It 1 212,- 21 257,-
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4.5. Ceny opravárenských a servisních úkonů

Opravárenský a servisní úkon MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 
DPH

DPH
%

Cena za 
MJ 

s DPH
Výměna 4 ks kompletní sady pneumatik u vozidla Ford 
Ranger - demontáž, výměna, vyvážení, montáž. úkon 1 799,- 21 967,-

Výměna 4 ks kompletní sady pneumatik u vozidla Ford 
Transit Connect L.220 - demontáž, výměna, vyvážení, mon
táž.

úkon 1
799,- 21 967,-

Servisní prohlídka vozidla Ford Transit Custom po ujetí 
20.000 km něho po 1 roce provozu vozidla, rok výroby
2018, včetně veškerého použitého materiálu a provozních 
kapalin, 2,0 TDI 96 kVV, VIN WF0MXXTTGMJP8S295

úkon
1 3.998,- 21 4.838,-

Provedeni geometrie kol na přední a zadní nápravě vozidla 
Ford Rangcr - jednotkový úkon, VIN
WF0LÍY1FE4O5YV432488

úkon
1 799,- 21 967,-

Provedení geometrie kol na přední a zadní nápravě vozidla 
ford Transit Connect L22G - jednotkový úkon, VIN 
WF0UXXTTPUBU54852

úkon
1 799,- 21 967,-

Provedení geometrie kol na přední a zadní nápravě vozidla 
Ford Transit Custom - jednotkový úkon, VIN
YV F0MXXTTGMJ P85295

úkon 1
799,- 21 967,-

Provedení zkoušky brzd na válcové zkušebně - jednotkový 
úkon

úkon 1 1,- 21 1,21
Zjištění závad diagnostickým přístrojem - jednotkový úkon úkon I 499,- 21 604,-
Servis klimatizace vozidla Ford Transit Connect L220 - vý
měna chladívá vč. pomocného a spotřebního materiálu.
VIN YVF01 XXTTPUBU54852

úkon [
2.500.- 21 3.025,-

Servis klimatizace vozidla Ford Transit Ranger - výměna 
chladivá ví. pomocného a spotřebního materiálu, VIN 
WFOLMFE405YV432488

úkon 1
2.500,- 21 3.025,-

Servis klimatizace vozidla Ford Transit Custom - výměna 
chladivá vč. pomocného a spotřebního materiálu, VIN 
\V 10 MXXTTG M.) PS 5295

úkon 1
3.500,- 21 4.235,-

4.6. Ceny vybraných náhradních dílů

Náhradní díly MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH

DPH
%

Cena za 
MJ 

s DPH
Sada předních a zadních stěračů - vozidlo Ford Transit
Connect L220- I.8D 55 k\V, r.v. 2006, VIN YVF0IJXXTT- 
PUBU54852

sada
i 969,- 21 1.172,-

Sada předních a zadních stěračů - vozidlo Ford Ranger - 
2,5D 80 kVV, r.v. 2005, VIN WF0LMFE40SW432488

sada
1 514,- 2! 622,-

Sada předních a zadních stěračů - vozidlo Ford Transit
Custom - 2,OD 96 kW, r.v. 2018, VIN YVFOMXXTTG- 
MJP85295

sada
1 1.189,- 21 1.439,-

Oprava (výměna) obložení brzd přední nápravy, vč. po
mocného a spotřebního materiálu - vozidlo Ford Transit 
Connect L220- 1,8D 55 kW, r.v. 2006, VIN WF0UXXTT- 
PUBU54852

ND

1 i .381,- 21 1.671,-

Oprava (výměna) obložení brzd zadní nápravy, vč. pomoc
ného a spotřebního materiálu - vozidlo Ford Transit Con- 
nect 1,220 - 1,8D 55 kVV, r.v. 2006, VIN WF0UXXTT- 
PUBU54852

ND

1 1.532,-

... .

21 1.854,-



Oprava (výměna) obložení brzd přední nápravy, vč. po-
mocného a spotřebního materiálu - vozidlo Ford Transit
Custom - 2,0 D 96 kW, r.v. 2018, VIN WF0MXXTTG-
MJP8S295

ND 1

2.599,- 21 3.145,-

Oprava (výměna) obložení brzd zadní nápravy, vč. pomoc-
ného a spotřebního materiálu - vozidlo Ford Transit
Custom - 2,0 D 96 kW, r.v. 2018, VIN WF0MXXTTG-
MJP85295

ND 1

1.599,- 21 1.935,-

Poznámka: ND se rozumí, náhradní díly a materiál, sada se rozumíND na celou část vozidla, např.
celou nápravu.

4.7, Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že hodinová sazba ceny 1 NU práce, cen provozních
kapalin, cen opravárenských a servisních úkonů a cen náhradních dílů nesmí být dále navyšovány
Navýšení hodinové sazby ceny 1 NH práce, cen provozních kapalin, cen opravárenských a servis-
ních úkonů a cen náhradních dílů je možné pouze z důvodu zákonného navýšení DPH, o které se
strany dozvěděly až po dni podpisu této Dohody oběma smluvními stranami.
4.8. V případě, že navýšení cen uvedených v této Dohodě nebylo provedeno v souladu uvede-
ných v Článku 4.7., má objednatel právo zhotoviteli tento rozdíl neuhradit.

4.9. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání objednatele staré díív, které byly vyměňovány.
Pokud objednatel nepožaduje jejich vrácení, zhotovitel se zavazuje, že staré díly ekologicky zlik-
viduje na vlastní náklady.

V. Čas a místo plnění

o.l. fato Dohoda je uzavírána na dobu určitou na 24 měsíců ode dne platnosti této Dohody.
Dohoda nabývá platnosti dnem vložení podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zve-
řejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. .

5.2. , Realizace plnění se bude odvíjet na základě Výzvy k rámcové dohodě bez obnovení (dále
jen výzva) objednatele. Zakázka bude u zhotovitele objednána prostřednictvím Výzvy.
5.3. Zakázka bude provedena do 3 pracovních dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti Výzvy.
Platnost a účinnost nabývá Výzva okamžikem vložení podpisu do Výzvy poslední smluvní stra-
nou. Zhotovitel vloží podpis na Výzvu do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Komunikace
bude probíhat elektronickou poštou (emailem) ebo v NEN.
5.4. Pokud hodnota předmětu dílčího plnění k realizaci veřejné zakázky RD bude vyšší jak
50.000,- Ke bez DPH, pak Výzva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru

S*5' 1 ent0 mstl,ut účinnosti Dohody a Výzvy vychází ze zákona 340/2015 Sb. Zákon o zvlášt-
ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

5.6. Možné prodloužení termínu plnění bude písemně zdůvodněno a to v případech, které jsou
neovhvmtelné a nepředvídatelné (ekohavárie, opožděné dodání ND od subdodavatele, atd.).
5.7. Místem plnění předmětu díla jsou prostory zhotovitele.

Souřadnice provozovny zhotovitele: 49.3764575N, 14.7660186E

v l. Podmínky provádění

6.1. Z důvodů vysoké náročnosti provozu, kdyjsou vozidla až extrémně namáhaná, bezpečnosti
provozu, garantované životnosti a kvality ND a z důvodu hospodárnosti požadujeme použití
výrobcem techniky certifikovaných, homologovaných náhradních dílů nebo alternativních
čerti t i kovaných, homologovaných dílů a to maximálně za ceny výrobcem vozidel nebo výrobcem
duu doporučené. Zhotovitel je povinen písemně doložil aktuální ceny použitých náhradních dílů
při fakturaci služby podle aktuálního ceníku doporučeného výrobcem.
6.2. V případě, že bude prováděna oprava, servisní prohlídka nebo údržba, která nebude
uvedena v dohodě, zavazuje se zhotovitel účtovat jako maximální ceny náhradních dílů cenv
v souladu s oficiálním ceníkem náhradních dílů příslušných zástupců firem ajejich autorizovaných
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servisních partnerů pro Českou republiku. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly cen těchto
originálních náhradních dílů v oficiálním ceníku a katalogu.

6.3. ^ Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli oficiální ceníky náhradních dílů
příslušných zástupců firem a jejich autorizovaných servisních partnerů pro Českou republiku
a dále platný normativ Časových Ihůt prací a úkonů.

6.4. Zhotovitel doloží písemně k faktuře ceny těchto originálních náhradních dílů z oficiálních
cemků a katalogů formou výpisu, kopie ceníku. Použití jiných než originálních náhradních dílů
(demontované, repasované, alternativní apod.) je nutno vždy předem projednat s objednatelem.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že cena za opravy nebo servisní úkony neuvedené v této dohodě
budou zhotovitelem předloženy k odsouhlasení a že ceny náhradních dílů a spotřebního materiálu,
neuvedenými v dohodě, nezbytného k provedení úkonů, budou cenami v čase a místě obvyklými.
6.6. ^ Všechny náhradní díly použité při provádění díla musí být schváleny pro daný účel použití
a předmětné vozidlo. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pověřené osobě schvalovací
listmyfhomologačn í listy, nebo jim na roven postavené certifikáty), které jednoznačně prokazují
a zaručují kvalitu a původ dodávaného náhradního dílu, a to ke všem náhradním dílům použitých
při plnění díla. Náhradní díly použité při plnění díla nesmí měnit užitné vlastnosti vozidel a jejich
fTP (technicko-taktické parametry). Dodávané náhradní díly musí hýl shodné kvality a životnosti
s díly dodávanými autorizovanou servisní sítí výrobce vozidla, nesmí být starší 12 měsíců od
výl-oby z důvodu zachování užitných vlastností (pryžový materiál, navlhnutí filtrů apod.).
6‘7’ Předání, převzetí vozidel za objednatele provede pověřená osoba objednatele, přepravu
vozidel k zhotoviteli zabezpečí uživatel na vlastní náklady. Vozidlo bude předáváno zhotoviteli
a přebíráno od zhotovitele v místě provozovny zhotovitele.

6.8. ^ Objednateli bude umožněn přístup ke katalogům certifikovaných, popr. alternativních
cet dílkovaných náhradních dílů vydaných výrobcem vozidla nebo výrobcem ND. dle VIN
vozidla. Současně zhotovitel umožní na vyžádání objednatele nahlédnout do platného normativu
časových ihůt prací a úkonů.

6'9.‘„ „ Z,10tovlte] vlastní diagnostický systém aktualizovaný výrobcem a tuto aktualizaci má
zajištěnou shodně s vydáním aktualizace výrobce.

6.10. Z důvodu dodržení kvality a preciznosti oprav, servisu a údržby předmětných vozidel
objednatel požaduje provedené profesní školení a praxi dílenských specialistů zhotovitele.
6.11. Zhotovitel používá servisní historii, která je schopna kdykoliv doložit všechny opravy
ajejsch nutnost a správnost za období provádění oprav a tuto historii 2 roky po provedení opravy

6.12. Zhotovitel zajistí a splní svolávací akce pořádané výrobcem vozidel (zdarma).

6.13. ^ Zhotovitel používá výrobcem stanovené přípravky a má přístup a používá pracovní postupy
vyplývající z opravárenských manuálů vydaných výrobcem vozidel na každý typ zmíněné
techniky. f

6.14. Zhotovitel má uzavřeno pojištění na Škody způsobené
osobě do výše minimálně 5.000 000,- Kč.

při své podnikatelské činnosti třetí

6.1;>, Při předání vozidla k zhotoviteli bude zpracován a oooustranne podepsán zakázkový list
Zakázkový list musí obsahovat údaje: typ vozidla, VPZ, VIN vozidla, stav tachometru, popis
zavady, data předání a předběžný termín splnění zakázky. Tento ZL je současně jako zápis o
předání a převzetí vozidla.

6.16. Zhotovitel provede před opravou nebo servisní prohlídkou defektaci a stanovení
předpokládané ceny opravy, servisu nebo údržby do 2 pracovních dnů od podpisu defektační
objednávky nebo od převzetí vozidla do provozovny zhotovitele v případě, že vozidlo bylo
přistaveno po 2 pracovních dne ační objednávky. Defektaci zašle e-mailem
objednateli na emailovou adresu om. Na základě zaslané defektace závad a
nacenení opravy objednatel rozhodne, v jakém rozsahu bude provedeno plnění.
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6.17. Die rozsahu detektovaných závad a následné stanoveni předpokládané ceny úkonů a prací 
na vozidle má právo objednatel odmítnout realizaci 2akázky. Provedení defektace je prováděno 
zdaima a to i v případě, že bude realizována pouze část zakázky. V případě odmítnutí realizace 
celé zakázky zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení defektace, která bude účtována 
podle ceny za skutečně odpracovaný čas v režimu ceny za normohodinu práce.
6.18. Zhotovitel splní zakázku do 3 pracovních dní od nabytí platnosti a účinnosti výzvy 
k rámcové dohodě bez obnovení (dílčí plnění rámcové dohody, dále jen výzva) s uvedenou cenou 
na úkony a díly stanovené z defektace. Případné prodloužení termínu splnění výzvy zhotovitel 
písemně oznámí a zdůvodní objednateli ke schválení. Možné důvody prodloužení termínu jsou tv. 
které jsou zhotovitelem neovlivněné a nepředvídatelné (např. ekohavárie, prodloužená doba 
dodání dílů subdodavatelem atd...),
6.19. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění úkonů na předmětném vozidle 
v provozovně, příp. provozovnách zhotovitele.
6.20. Zhotovitel přiloží k faktuře zakázkový list, rozpis použitého spotřebního materiálu s 
cenami, lozpis cen použitých náhradních dílů s cenami doporučenými výrobcem vozidla nebo ND. 
kopie nebo výpis cen použitých ND a spotřebního materiálu z oficiálního aktuálního ceníku nebo 
katalogu výrobce, podepsanou výzvu. Rozpis provedených pracovních úkonů s časy dle platného 
normativu práce zhotovitel dodá objednateli na vyžádání objednatelem.
6.21. Zhotovitel umožní prohlídku prostorů místa plnění před vyhlášením vítězné nabídkv,

Vymontované, měněné náhradní díly budou po posouzení objednatelem ekologicky 
zlikvidovány zhotovitelem na jeho vlastní náklady, pokud si je objednatel nevyžádá zpět.
6.24. Objednatel nebo pověřený odpovědný zástupce je vždy povinen před zahájením plnění 
předmětu Dohody upřesnit zhotoviteli dostatečné informace a podrobnosti o požadovaném úkonu, 
zejména typu vozidla, které bude předmětem oprav, servisní prohlídky nebo pozáručního servisu 
a stručný popis projevující se závady.
6.25. Jestliže při přejímce poskytnutého dílčího plnění díla budou zjištěny nedostatky 
a skutečnosti, které jsou v rozporu s technologickými předpisy a dokumentací výrobce, podle které 
bylo dílčí plnění poskytnuto, nebude dílčí plnění převzato. Zástupce objednatele není povinen 
převzít dílčí plnění, které vykazuje nedostatky nebo odporuje Dohodě. O převzetí, případně 
nepřevzetí dílčího plnění sepíší a podepíší zhotovitel a zástupce objednatele předávací protokol. V 
případě nepřevzetí dílčího plnění se do předávacího protokolu uvedou důvody nepřevzetí. 
Nepřevzetí dílčího plnění oznámí zástupce objednatele neprodleně zhotoviteli. Přejímka dílčího 
plnění bude provedena po odstranění nedostatků uvedených v předávacím protokolu. Vznikne-li 
líním objednateli škoda, zhotovitel je povinen jí uhradit. Pokud zhotovitel nesouhlasí, zavazuje se, 
že při předání poskytnutého dílčího plnění v místě plnění bude přítomna osoba pověřená 
statutárním orgánem zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce dílčího plnění služby.
6.26. Dojde-li v průběhu poskytování dílčího plnění k potřebě změny oproti původně 
sjednanému rozsahu dílčího plnění na základě zjištění zhotovitele (dále jen „dodatečné práce41), je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně infomiovat zástupce objednatele a poskytování 
dílčího plnění přerušit. V této informací je zhotovitel povinen současně uvést soupis 
předpokládaných změn. tyto změny ocenit a podat informaci o dopadu dodatečných prací na 
termín poskytnutí dílčího plnění. Provedení dodatečných prací musí být odsouhlaseno zástupcem 
objednatele a zahrnuto do rozsahu nově zpracované Výzvy na dílčí plnění. 2a dodatečné práce lze 
pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, jsou nezbytné ke zprovoznění 
zařízení, a které vyvstaly až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před 
zpracováním Výzvy.
6.27. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují, 
icsp. 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.
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6.28. Smluvní strany se dohodly, že zástupce objednatele je oprávněn provádět průběžnou
kontrolu poskytování dílčího plnění v provozovně poskytovatele služby.

6.29. V případě ztráty technické způsobilosti zhotovitele k poskytování plnění je zhotovitel
povinen neprodleně informovat objednatele a zabezpečit jiné odpovídající servisní středisko
certifíkované výrobci vozidel.

6.30. Pověřenými odpovědnými osobami objednatele za předkládání Výzev na dílčí plnění,
jednání se zhotovitelem ve věcech technických a kontroly prováděných prací jsou tito zástupci:

por. Bc. Michael Sieher,

nrtm; Vladimír Michalovič, DiS.,

email:

VII. Fakturační a platební podmínky

7.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli náklady mu vzniklé při plnění předmětu Vý-
zvy dnem, kdy došlo k splnění povinnosti. Zhotovitel provede vyúčtování nákladů takto:
- faktura - vždy po splnění požadovaných prací dílčího plnění
- zakázkový list - s rozpisem použitého materiálu s cenami;

- rozpisem provedených pracovních úkonů s časy dle platného normativu
práce včetně jejich nacenění,

- kopie, výpis z oficiálního platného ceníku, katalogu s rozpisem použitých
ND a spotřebního materiálu, neuvedeného v této Dohodě

Zhotovitel do 10 dnů od ukončení konkrétního dílčího plnění je povinen vystavit a doručit úplný
daňový doklad (fakturu s přílohami) objednateli.

7.2. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Musí obsa-
hovat zejména číslo Dohody, číslo Výzvy, VPZ vozidla, adresu odběratele: (Česká republika -
Ministerstvo obrany, 1 ychonova 1, 160 00 Praha 6, adresu objednatele: (fakturační adresu) VÚ
4215 1 ábor, kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor a jako přílohu musí obsahovat montážní list.

7.3. Daňový doklad - faktura splňující všechny zákonem požadované náležitosti daňového do-
kladu, neobsahující faktické nesprávnosti a doplněná o zakázkový list podepsaný osobou přebíra-
jící zakázku je splatná ve Ihůte 30 dnů od jejího doručení. Daňový doklad - faktura bude zaslána
ve dvojím vyhotovení, nebo elektronicky, s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře bude připojen
zakázkový list potvrzený zhotovitelem zakázky a osobou přebírající zakázku. Zakázkový list musí
obsahovat typ vozidla, VPZ, VIN vozidla, stav tachometru, popis závady, data předání, předběžný
termín splnění zakázky, podpisy předávajícího a přebírajícího. Veškeré fakturované ceny jsou
s DPH. "

7.4. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.5. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb,, bude objednatel při zasílání úhrady vždy postupovat zvláštním způ-
sobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, pokud
neobsahuje náležitosti daňového dokladu, obsahuje nesprávné údaje nebo pokud k ni není přiložen
montážní list. Důvod vrácení faktury musí být objednatelem řádně označen. Zhotovitel je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, případně doplnit montážní list.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode
dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VID. Vlastnictví a odpovědnost za škodu
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8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění 
předmětu díla objednatel.
8.2 Převzetím vozidla do opravy zhotovitelem a provádění opravy mimo prostory objednatele, 
je zhotovitel po dobu realizace opravy odpovědný za škodu na věcech, které jsou předmětem pl
nění Dohody. K přechodu odpovědnosti za škodu na vozidle dochází okamžikem předání 
a převzetí konkrétního typu vozidla na základě podpisu předávacího protokolu - zakázkového 
listu.
8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná pro
kazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace
9.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytuje záruku za jakost díla v délce 6 měsíců, na po
skytnutý materiál záruku 24 měsíců.
9.2 Reklamace u zhotovitele oznamuje objednatel písemně nebo ústně.
9.3 Zhotovitel je povinen se k reklamací vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
9.4. Záruka začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá vozidlo zpět do používání objednateli.
9.5. V případě zjištění vady je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti uvědomit zho
tovitele, který je povinen opravit vadu neprodleně, nejdéle do 30 dnů od obdržení této výzvy.
9.6. V případě, že zhotovitel neodstraní oznámené vady ve stanovené Ihútě, objednatel nechá 
tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně vyúčtuje zhotoviteli odpovědnému za 
vady.
9.7. V případě neuznání reklamace zhotovitelem má objednatel právo nechat posoudit rekla
movanou vadu jíní určeným nezávislým servisem za účasti zástupce zhotovitele. V případě, že 
nezávislý soudní znalec nebo nezávislý servis v oboru zjistí, že reklamace z uplatněné vady byla 
oprávněná, má objednatel nárok na úhradu nákladů spojených s tímto posouzením vady.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 
v odst. 5.36.! 6., 6.18. Dohody, smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny díla, a to za každý započatý 
den prodlení, nejvýše však 100% z celkové ceny služby. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká 
prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
10.2. V případe prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z pro
dlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věst
níku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

10.3. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese zhoto
vitele pro doručování. Smluvní pokutu hradí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli 
škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
10.5 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.

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. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plně
ním této dohody, je český jazyk.
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11.5. Zhotovitel podpisem dohody uděluje podle zákona ě, 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících 
z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
11.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsa
hují utajované informace a obchodní tajemství.
11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody a ani tuto dohodu jako celek.
11.8. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna 
v elektronické formě, není-!i v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena pro
střednictvím NEN nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této dohody.
11.9. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písem
nost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozděj i třetím pracov
ním dnem po jejím elektronickém odeslání v NEN nebo na emailovou adresu uvedenou v záhlaví 
této dohody, nedoručí-H druhá strana oznámení o změně adresy.

XII. Ukončení a odstoupení od dohody
12.1. Ukončení této Dohody se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dohody v souladu s § 2106 OZ v těchto případech 
podstatného porušení Dohody:

a) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku 9.5. této Do
hody delší než 5 pracovních dnů;
b) nedodržování stanovených cen této Dohody.

12.3. Tato Dohoda zan i ká:
a) uplynutím termínu, na který byla sjednána splněním předmětu Dohody a včas,
b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a věrohodně doložených nákladů ke dni zániku Dohody,
c) písemnou výpovědí bez udání důvodů podanou kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní 

Ihůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé straně.

d) uzavřením centrální Dohody na provádění oprav, údržby a servisu vozidel FORD resortem 
MO ČR,

ej vyčerpáním finančního limitu 500.000,- Kč s DPH.

12.4. Odstoupení od Dohody nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění 
smluvní pokuty případně úroků z prodlení.

XIII. Závěrečná ujednání
13.1. Tato Dohoda je vyhotovena v písemné podobě o 10 listech, má platnost originálu a je 
vložena do NEN.

13.2. Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými dodatky vyho
toveními v písemné podobě, které se okamžikem vložení podpisu smluvními stranami stávají 
nedílnou součástí Dohody a jsou vloženy do NEN.
13.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem vložením podpisu poslední smluvní stranou a účin
nosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb. .
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13,4. Sírany svým podpisem vyjadřují svou skutečnou, vážnou, svobodnou a omytu prostou vůli
upravit své vzájemné vztahy ve smyslu jednotlivých ustanovení Dohody. Podpisem pod jejím zně-
ním strany současně prohlašují, že Dohoda nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
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