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Č. smlouvy objednatele: 000596 00 19 

Č. kontraktu objednatele: 9002002913 

 

 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ALETAR PRAHA, s.r.o. 

se sídlem:  Praha 4 - Podolí, Podolská 50, PSČ 14701  
zastoupená:  Ing. Janem Kroupou, jednatelem 

IČO:    48116891 

DIČ: CZ 48116891 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:  1031106670/5500 

OR:   MS Praha, sp. zn. oddíl C, vložka 16906  
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku („OZ“), v platném znění, tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 1000198450 s názvem 
„Opravy poškozených tramvajových oken vozů broušením a leštěním“. Předmětem této 
smlouvy je úprava práv a povinností pro zajištění provádění oprav mechanicky poškozených 
oken tramvajových vozů broušením a leštěním. 

1.2 Dílo dle čl. 1.1 této smlouvy bude prováděno na základě čtvrtletních objednávek a to dle 

konkrétní potřeby objednatele. Povinnost provést dílo vzniká zhotoviteli doručením objednávky 
vystavené v souladu s touto smlouvou. 
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1.3 Tato smlouva nezakládá právo zhotovitele po objednateli vyžadovat provedení budoucích 
objednávek či uzavření dílčích smluv. Smlouva nezakládá kontraktační povinnost objednatele, 
přičemž zhotovitel nemá na základě smlouvy exkluzivitu, pokud jde o provádění díla. 
S ohledem na výše uvedené nemá zhotovitel nárok na náhradu jakékoli újmy či škody, včetně 
škody ve smyslu § 1729 odst. 2 OZ, pokud objednatel dílčí smlouvu či smlouvy z jakéhokoli 
důvodu neuzavře či zhotovitele k uzavření dílčí smlouvy či smluv nevyzve. 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Místa plnění jsou uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.  

2.2 Termíny a místa plnění budou vždy uvedeny v konkrétní objednávce. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za provádění díla se sjednává dohodou smluvních stran a bude vždy stanovena v konkrétní 
objednávce. V objednávce stanovená cena vychází ze smluvními stranami dohodnuté ceny 

broušení a leštění ve výši ceny za 1 m², které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.  

K ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. Takto sjednaná cena je 
konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a to i za 
cenu dodatečných nákladů zhotovitele, jež byly vynaloženy v souvislosti s prováděním díla. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ, 

jehož aplikaci smluvní strany tímto vylučují. 

Cena zahrnuje zejména: 

- dopravu servisního technika do místa plnění, použitý materiál na broušení a leštění, předání 
servisního protokolu. 

 Každá faktura – daňový doklad, dále faktura, bude vystavena podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele a bude 

mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti: 

a) číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 

b) číslo objednávky 

c) přílohu – servisní protokol se soupisem provedených prací 
d) vyznačení splatnosti 
e) IČO objednatele a zhotovitele 

f) bankovní spojení zhotovitele 

g) razítko a podpis zodpovědné osoby 

3.2 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v odst. 3.1 až 3.4 této smlouvy nebo bude neúplná a nesprávná, je 
jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit k opravě 
či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.3 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den předání díla uvedený v servisním 

protokolu. Servisní protokol bude nedílnou součástí faktury. 

3.4 Faktura je splatná ve lhůtě splatnosti 30 kalendářních dnů po jejím doručení do dispozice 
objednatele. 

3.5 Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den  splatnosti 

připsána k účtu zhotoviteli. 
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3.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.7 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná 
výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě příslušnému 
správci daně.  

4. ZÁRUKY 

4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se smlouvou, 

konkrétní objednávkou, zadávacími podmínkami a přejímá závazek, že dílo bude způsobilé pro 
použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé 
vlastnosti. 

4.2 Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost v délce 6 měsíců od jeho protokolárního převzetí. 

4.3 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 
dnů od doručení reklamace zhotoviteli Reklamované vady zhotovitel odstraní na svůj náklad.  O 

odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran, který se stane součástí dodacího listu servisního listu. 

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Dílo bude prováděno na základě dílčích požadavků objednatele výhradně formou písemné 
objednávky s uvedením náležitostí objednávky dle bodu 5.4 této smlouvy. Objednávka bude 
zaslána na kontaktní adresu zhotovitele uvedenou v čl. 6 odst. 1 smlouvy.  

5.2. Zhotovitel akceptuje objednávku tak, že připojí podpis odpovědné osoby s otiskem razítka 
zhotovitele na formulář zaslaný objednatelem zhotoviteli a takto potvrzený formulář doručí zpět 
objednateli ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení. Potvrzením objednávky zhotovitelem vzniká 
dílčí smlouva o dílo. V případě výhrad zhotovitele k objednávce, sdělí tyto zhotovitel 
objednateli ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Smluvní vztah vzniká až 
v okamžiku potvrzení těchto protinávrhů objednatelem. Takto uzavřená dílčí smlouva se řídí 
podmínkami uvedenými v konkrétní objednávce a touto smlouvou. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a potvrdit objednávku doručenou objednatelem postupem 
upraveným výše, a to za předpokladu, že v rámci objednávky nebude objednatel požadovat jiné 
podmínky, než uvedené v této smlouvě, resp. objednávka nestanoví takové podmínky, které by 
znamenaly změnu obsahu dílčí smlouvy dohodnutého obecným způsobem v této smlouvě. 

5.4. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) identifikační údaje objednatele (údaje dle obchodního rejstříku včetně spisové 
značky, sídlo, IČO, DIČ, případně údaje dle jiné evidence), 

b) informace o bankovním spojení objednatele, 
c) jméno a podpis oprávněné osoby za objednatele k uskutečnění objednávky včetně 

razítka objednatele, 

d) identifikační údaje zhotovitele (IČO, DIČ, případně údaje dle jiné evidence), 
e) jednoznačné určení poptávaného plnění, 
f) místo provádění díla, 

g) doba provedení díla. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje provádět opravy oken tramvajových vozů pouze na místě uvedeném v 
objednávce.  
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5.6. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele, kteří budou mít jmenovité povolení 
ke vstupu, stálý přístup do vyhrazených míst objektu a to denně, včetně dnů pracovního volna a 
dnů pracovního klidu. Příslušné povolení zhotovitel získá od objednatele na základě předchozí 
výzvy. 

5.7. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu či více osob.  

5.8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že žádné údaj či ujednání v objednávce 
nesmí být v rozporu s výslovným ujednáním v této smlouvě. Dojde-li k rozporu mezi 

objednávkou a smlouvou, smluvní strany trvají na tom, že chtějí stanovit přednost ujednání 
v této smlouvě. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Objednatel se zavazuje: 

- dílčí objednávky zasílat na e-mailovou adresu zhotovitele: 

6.2. Zhotovitel se dále zavazuje: 
- zdržovat se v prostorech objednatele pouze v místě plnění dle příslušné objednávky a řídit 

se pokyny pracovního dohledu, 
- že vedoucí zaměstnanci zhotovitele budou před zahájením prací proškoleni z požárních 

předpisů a předpisů BOZP a jejich prostřednictvím zhotovitel bude zajištovat proškolení 
dalších zaměstnanců, 

- že zaměstnanci zhotovitele budou mít při provádění díla v prostorách objednatele na 
viditelném místě visačku se svým jménem, fotografií a názvem příslušné firmy, název firmy 
musí mít i na zádech svého pracovního oděvu, 

- udržovat pojištění pro případné škody v minimální výši 1 000 000,- Kč (slovy: 
Jedenmilionkorunčeských), které by způsobil objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla, po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, 

- mít po celou dobu trvání smlouvy dostatečnou kapacitu svých zaměstnanců pro rozsah 
požadovaných prací, 

- mít po celou dobu plnění díla technické a materiálové vybavení k jeho provedení. 

6.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebné oprávnění a odbornou způsobilost ke splnění 
svých závazků z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností 
vyplývajících z této smlouvy. 

7. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a sjednává 
se na dobu 4 roků od podpisu smlouvy. 

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění 
zhotovitele v těchto případech: 
 poruší-li zhotovitel některou z povinností dle této smlouvy nebo dle platných předpisů, 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při 
plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

 bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele, 

 podá-li zhotovitel návrh na vyrovnání, 
 vstoupí-li zhotovitel do likvidace, 

 pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou. 
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7.3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 2 

měsíce ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. Smluvní strany si sjednávají, že v případě nedodržení termínu provedení díla se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle konkrétní 
objednávky bez DPH za každý den prodlení.  

8.2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných a to ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním 
vady. 

8.3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn 
vymáhat vůči zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Za tímto účelem smluvní strany vylučují 
aplikaci ust. § 2050 OZ. 

8.4. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Kontaktní osoby ze strany objednatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. 

9.2 Kontaktními osobami ze strany zhotovitele jsou: 

p. Jan Kroupa. 

9.3 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.4 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran. 

9.5 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
obchodní praxe. 

9.6 Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

9.7 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 

9.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

9.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek.  Zhotovitel dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky 
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poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  

9.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

 

Příloha č. 1 - Místa plnění a kontaktní osoby objednatele  
Příloha č. 2 - Ceny broušení a leštění 
 

 

V Praze dne     V Praze dne 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

    

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski    Ing. Jan Kroupa 

předseda představenstva   jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   ALETAR PRAHA, s.r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                            

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                  

akciová společnost 


