
Brněnské komunikace

RÁMcovÁ SMLOUVA o PoSKYTovÁNı' SLUŽEB
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

l.
Smluvní Strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Se sídlem, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 50733098
DIČ: cO733098
bankovní spojení:
účet Č.
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné mocí
ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo Smlouvy objednatele: /Ięoűø 936

Poskytovatel: CROY s.r.o.
se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
IČO: 45147647
DIČ: cz45147647
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 29. dubna 1992 v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 9201zastoupen panem Josefem Kodetem, jednatelem
číslo smlouvy poskytovatele: 01-07/2019

ll.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvyje poskytování Záručního i pozáručniho Servisu a oprav mechanismů značkySchmidt, Faun, Unimog a dodávky originálních náhradních dílů na mechanizmy: sypací nástavbySchmidt Stratos ve všech variantách provedení, zametací nástavby Faun ve všech variantáchprovedení, vozidla Unimog včetně doplňkových mechanizmů např. myčky tunelů, Sekaček,štěpkovače (Schmidt, Ducker, Mulag), a to vsouladu S podmínkami této Smlouvy a se zadávacímipodmínkami veřejné Zakázky na tyto Služby S názvem „Servis a dodávka ND na mechanismy Schmidt,Faun, Unimog- rámcová smlouva", v jejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen „Služba").(2) Rozsah plnění dle této smlouvy je dále specifikován dílčími objednávkami Objednatele doručenýmiposkytovateli. Rozsah plnění dle této Smlouvy nepřesáhne celkovou fixní částku 5.000.000; Kč bezDPH.
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Ill.
Místo plnění

(1) Za místo plněníje pro účely této smlouvy považuje provozovna objednatele na adrese Brno.

IV.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne účinnosti Smlouvy po dobu 4 let.

V.
Cena za poskytování služeb

(1) Hodinová Sazba Za Servisní práce v místě plnění byla dohodou smluvních Stran Stanovena na:

Sazba pro Servisní práce bez DPH:

DPH 21%:

Sazba pro servisní práce včetně DPH:

(2) Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou, zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné
k řádnému poskytování služeb a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších
podmínek.

(3) Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu poskytovaných služeb
odsouhlasených oběma smluvními Stranami nebo pokud v průběhu poskytované Služby dojde ke
Změně sazeb daně z přidané hodnoty.

(4) Poskytovatel se Zavazuje poskytnout slevu ve výši Zceny náhradních dílů doporučených
výrobcem.

VI.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu postupně, placením skutečně a řádně provedených služeb
v jednotlivých měsících, na Základě Soupìsu skutečně provedených služeb potv-rzeného oběma
smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel Se zavazuje dodat fakturu objednateii
na adresu Sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřìce.

(3) Poskytovatel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny Služeb uvádět pouze bankovní účet,
který určil správci daně ke Zveřejnění vregistru plátců a identifikovaných osob. Poskytovatel a
objednatel Se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který
je Zveřejněn Správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést
úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny služeb, Pokud by
objednateli vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti poskytovatele vyplývajících Ze Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, ma' objednatel nárok na
náhradu všeho, co Za poskytovatele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu poskytovateli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacenítakto nesprávně vystavené a doručené faktury není
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objednatel v prodlení se Zaplacením. Poskytovatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou Splatnosti.
Každá faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Poskytovatel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA) 33.12.29.

VII.
Předání a převzetí služby

K předání vozidla k poskytnutí Služeb dojde na Základě objednávky objednatele doručené
poskytovateli, objednávka může být učiněna i telefonicky. Oznámení opravy, specifikace Závad,
předání a převzetí mechanizmu k opravě, jakož i předání a převzetí opraveného vozidla, musí být
písem ně Zaznamenáno.
Poskytovatel je povinen Zahájit poskytování služeb nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení
objednávky.
K předání a převzetí vozidla je jménem objednatele oprávněn

K předání a převzetí vozidla je jménem poskytovatele oprávněn pan

VIII.
Odpovědnost za vady

Poskytovatel odpovídá Za odbornou úroveň poskytovaných služeb dle této Smlouvy. Právo na
náhradu škody vzniklé neodborným provedením poskytovaných služeb se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Poskytovatel tímto čestně prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v Souvislosti S poskytováním služeb. Poskytovatel
je povinen být po celou dobu poskytnutí služby pojištěn do výše odpovídající možné výši škod
plynoucí s výše poskytovaného plnění a možné újmy. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost
Subdodavatelů považuje za činnost poskytovatele. Poskytovatel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u poskytovatele písemně. V reklamaci objednatel
uvede, o jaké Vady se jed ná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
Oznámení vady musí obsahovat:

- datum vzniku Závady
jméno a adresu objednatele
jménu a adresu poskytovatele
stručný popis Zjištěné Závady

- požadovaný termín jejího odstranění
Poskytovatel je povinen vadu odstranit bezodkladně od obdržení písemnosti, ve které je odstranění
vady uplatňováno, nedohodnou-li Se Strany jinak.

IX.
Záruka

Poskytovatel odpovídá za odbornou úroveň poskytovaných Služeb dle této Smlouvy. Právo na
náhradu škody vzniklé neodborným provedením poskytovaných služeb Se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Poskytovatel tímto čestně prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v souvislosti S poskytováním Služeb.
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Poskytovatel Se zavazuje, že bude poskytovat Záruku následovně:

záruční doba na každé dílčí plnění ljednotlivou opravu) činí 6 měsíců na náhradnídíly a 12 měsíců

na provedenou práci a Začíná běžet ode dne předání poskytovaných Služeb,

poskytovatel prohlašuje, že poskytované Služby budou provedeny v souladu se smlouvou a

platnými technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby budou Způsobilé k

užívání k obvyklému účelu a zachovají Si po tuto dobu vlastnosti, které májí mít dle platných

právních a technických předpisů.
Práva objednatele z vady poskytnuté Služby:

2.1 Vady Služby jsou odchylky služby Od výsledku Stanoveného touto Smlouvou.

2.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má poskytnuté služba v době předání a převzetí.

2.3 Objednatel je povinen uplatňovat u poskytovatele odstranění vad písemně bez zbytečného

odkladu poté, co `tyto zjistí. Poskytovatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do

14 dní od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-ii Se strany

jinak.

X.
Další ujednání

Poskytovatel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.

Poskytovatel se Zavazuje (v prostorách a na pracovištích objednatele) postupovat při plnění této

Smlouvy s odbornou péčí a Zavazuje se dodržovat právní a technicke' předpisy a ostatní podmínky

uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků. mycích, čisticích a dezinfekčních

prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky Ochrany Zdraví zaměstnanců

při práci, ve Znění pozdějších předpisů,
tak, aby byla Zajiště-na bezpečnost pracovníků poskytovatele a třetích Subjektů po celou dobu

poskytování služeb.
Poskytovatel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,

jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
Poskytovatel i objednatel jsou povinni Se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve

smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zak. č. 435/2004 Sb.,

O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá Žádné plnění od osoby, která by výkon

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a

vznikne ručení objednatele ve Smyslu ust. Zák. č. 435/2004 Sb., ma' objednatei nárok na náhradu

všeho, co za poskytovatele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

XI.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny poskytovaných služeb, je povinen uhradit

poskytovateli úrok Z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení poskytovatele s poskytováním služeb nebo S jejich předáním bez Zavinění

objednatele je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Z dílčí ceny

poskytnutých služeb za každý den prodlení.
Při prodlení poskytovatele s odstraněním vady poskytovaných služebje poskytovatel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výší 0,2% Z dílčí ceny poskytovaných Služeb Za každý den prodlení.
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(4) Objednatel je oprávněn na poskytovateli požadovat a poskytovatel se zavazuje objednateli Zaplatit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každé porušení závazků poskytovatele S odstraněním drobných
vad ve sjednané době, a to Za každý i započatý den prodlení.

(5) Objednatel je oprávněn na poskytovateli požadovat a poskytovatel Se zavazuje objednateli Zaplatit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každé porušení Závazku poskytovatele s odstraněním
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to Za každý i započatý den prodlení, jedná-li Se o
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; nejedná-li
Se o takovou vadu, Sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to Za každý i Započatý den prodlení
s jejím odstraněním.

(6) V případě, že některá ze smluvních stran poruší Své povinnosti dle čl. Vll, a X., je povinna Zaplatit
druhé Straně Smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (Slovy: třicet tisíc korun českých) Za každé takové
porušení.

(7) Poskytovatel je na základě ustanovení čl. X. odst. 2 této smlouvy povinen zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka předpisy BOZP.v Objednatel udělí pracovníku poskytovatele
v prostorách objednatele pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 2.000,- Kč (Slovy: dva
tisíce korun českých) až l 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení.

(8) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XII.
Pojištění

(1) Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na vlastní
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu Způsobenou třetím osobám vyplývající
Z poskytování služeb S limitem pojistného plnění min. S.000.000,- Kč (slovy: pět milionu korun
českých), s maximální Spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod
způsobené na majetku, zd raví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Poskytovatel
předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních
dnů Od požádání, a to i opakovaně.

(2) Náklady na pojištění nese Poskytovatel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

(3) Při vzniku pojistné události Zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Poskytovatel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Poskytovateli veškerou Součinnost, která je v
jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od Smlouvy se Za podstatné porušení smlouvy ve Smyslu § 2002 odst. 2 Zák.
č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, považuje:

- vadnost poskytovaných služeb již v průběhu jejich provádění, pokud poskytovatel na
písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení poskytovatele se Zahájením nebo dokončením poskytování služeb o více než 2
pracovní dny,

- úpadek objednatele nebo poskytovatele ve Smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční
Zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dojde-li kvýše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od Smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní Straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední Známou adresu
bez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní Stranou převzato či nikoliv.
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XIV`
Důvěrnost informací

Smluvní Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dáledůvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto smlouvy, se obě Strany Zavazují nepublíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhéStrany, nepředat je třetí Straně ani Svým vlastním Zaměstnancúm a zástupcům s výjimkou těch, kteříS nimi potřebují být Seznámení, aby mohli Spinit Smlouvu. Obě Strany Se zároveň zavazují nepoužítdůvěrné informace druhé Stranyjinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatněnísvých práv Z tétoSmlouvy.

Nedohodnou-li Se Smluvnístrany výslovně jinak, považují se Za důvěrné im plicìtně Všechny informace,které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisůtechnologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace oprovozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímajícístranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávajíci strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní Stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jehovúčinnost Skoncí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smiouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy V této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanskýZákoník.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovatustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona Č. 340/2015 Sb.,o registru smluv.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím' registru smluv postupem dıl-eZákona č. 340/2015 Sb., o Zviáštních podmínkách účinnosti některých Smiunv, uveřejňovánnž'- těch-tosmluv a- o registru Smluv (Zákon o registru smluv). Smiouvuı bude Zveřejňovat objednateil.Žádná Ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či' pohledávky nebo převést Závazky Z tétosmlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Právai povinnosti Ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinnyinformovat Se navzájem o takových Změnách.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá ze Smluvních stran.



'Ăłă Brněnské komunikace

(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím Obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho přípojují podpisy Svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Cenová nabídka náhradních dílů
Katalog Slev

Za objednatele:

V Brně dne
Z U =09= lla

lng. l. děk Borový

Za poskytovatele:

ˇ- 9.-09- 2019
V Rakovníku dne ...............

osef Kodet
jednatel




