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 RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ DODÁVEK 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 000119 00 19 

Číslo smlouvy Dodavatele 1: 0085-2019 
 

  

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

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

Zastoupené: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem 
Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Dodavatel 1: PARAMO, a.s. 
se sídlem:  Přerovská 560, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupena: dle podpisů na samostatném vyhotovení rámcové dohody  

IČO:   48173355 

DIČ: CZ48173355 , DIČ pro DPH: CZ699000139  
Bankovní spojení:  dle samostatného vyhotovení rámcové dohody  

Číslo účtu:  dle samostatného vyhotovení rámcové dohody 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 992 

 

Dodavatel 2: MOL Česká republika, s.r.o. 
se sídlem:  Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zastoupena:  Karolem Jakubkem a Josefem Sládkem, jednateli společnosti 
IČO:   49450301 

DIČ: CZ49450301 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 96735 

 

(dále jen „Dodavatel“/“Dodavatelé“) 

 

(Objednatel a Dodavatelé společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 

 



Stránka 2 z 308 
 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1.1 Objednatel dne 1. 10.2018 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na nadlimitní 

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla“ ev. 

č. Z2018-033628, část 1 „Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla“ (dále jen 
„Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadána v rámci otevřeného 
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.2 Nabídky Dodavatelů byly Objednatelem vyhodnoceny jako dvě nejvhodnější pro plnění Veřejné 
zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále 
jen „Rámcová dohoda“). 

 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

2.1 Na základě této Rámcové dohody budou Dodavatelům zasílány výzvy k podání nabídek na 
poskytnutí plnění, které bude spočívat v poskytování dílčích dodávek kapalných maziv (dále jen 
„Dodávky“ nebo „olejové kapaliny“). Podrobná specifikace Dodávek je obsažena v přílohách 
této Rámcové dohody, zejména v Příloze č. 1a 2 této Rámcové dohody. Součástí Dodávky je 
doprava do místa plnění a dále stočení předmětu Dodávky do zásobníků (výdejních zařízení) 
Objednatele, není-li dále uvedeno jinak. 

2.2 Objednatel bude povinen Dodavatelům, v návaznosti na výběr nabídky dle čl. 3 níže, za řádně 
dodané Dodávky zaplatit cenu ve výši uvedené v čl. 5 a způsobem uvedeným v čl. 6 této 
Rámcové dohody. 

 

3 ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV A AKCEPTACE 

3.1 Jednotlivé Dodávky na základě této Rámcové dohody budou zadávány s roční předpokládanou 
četností následujícím způsobem: 

 

a) Objednatel písemně vyzve Dodavatele k podání nabídek na poskytnutí dílčích Dodávek (dále 
jen „Výzva“); podmínky mohou být konkrétněji formulovány, je-li to pro plnění veřejné 
zakázky nezbytné,  

 

b) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu pro podání nabídek (min. 5 kalendářních dní) 
 

c) Objednatel pro příjem a otevírání nabídek použije ustanovení zákona o zadávání veřejných 
zakázek obdobně (přičemž nepodání nabídky bude podstatným porušením Rámcové dohody), 

 

d) Objednatel oznámí výběr Dodavatele konkrétní dílčí Dodávky s odůvodněním všem 
Dodavatelům, kteří podali nabídku (na nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud 
Dodavatel nabídl méně výhodné podmínky než v Zadávacím řízení na uzavření rámcové 
dohody, nebo pokud Dodavatelé podali společnou nabídku),  

 

e) s vybraným Dodavatelem uzavře dílčí smlouvu dle přílohy Výzvy (vzor, ze kterého bude dílčí 
smlouva vycházet, tvoří Přílohu č. 4 této Rámcové dohody), a to dle svých interních 
schvalovacích procesů. 

 

3.2 Plnění podle Výzvy bude Dodavatel poskytovat v souladu s touto Rámcovou dohodou 
a příslušnou dílčí smlouvou. Při zadávání dílčích Dodávek na základě této Rámcové dohody 
nesmějí Smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách 
stanovených v této Rámcové dohodě.  

 

3.3 Dodavatel je povinen postupovat při plnění Dodávek v souladu se svou nabídkou podanou na 
plnění Veřejné zakázky, resp. nabídkou podanou dle tohoto čl. 3. 
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3.4 Po ukončení uceleného dílčího plnění dle každé dílčí smlouvy vyzve Dodavatel Objednatele k 

jejímu převzetí a předloží mu dodací list obsahující soupis provedených prací a dodávek. Obsah 

dodacího listu a množství poskytnutých Dodávek bude vždy posouzena oprávněnou osobou 
Objednatele, která může vznést připomínky ve lhůtě 5 pracovních dnů, a to i opakovaně. 
Dodávka se považuje za poskytnutou a převzatou dnem podpisu dodacího listu Objednatelem. 

Bližší podrobnosti stanovuje Příloha č. 1 této Rámcové dohody. 
 

3.5  Pro vyloučení pochybností však Smluvní strany sjednaly, že Objednatel není povinen na 
základě Rámcové dohody zaslat žádnou Objednávku. Rámcová dohoda nezakládá kontraktační 
povinnost Objednatele, tj. Objednatel nemá povinnost poptávat Dodávky u Dodavatele. 

S ohledem na výše uvedené nemá Dodavatel nárok na náhradu jakékoli újmy či škody, včetně 
škody ve smyslu § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, pokud Objednatel Dodavateli objednávku 
či objednávky z jakéhokoli důvodu nezašle. 

4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění Veřejné zakázky je vzhledem k charakteru plnění území hlavního města Prahy.  

4.2 Konkrétní místo a bližší specifikace míst plnění bude obsažena ve Výzvách dle čl. 3 výše. 

4.3 Termíny plnění budou stanoveny ve Výzvách dle čl. 3 výše.  

 

5 CENA  

5.1 Přílohu č. 2 této Rámcové dohody tvoří jednotkové ceny Dodavatele, které jsou pro účely 
nabídek dle čl. 3 výše (resp. dílčích smluv) sjednány jako maximálně přípustné, závazné a 
úplné.  

5.2 Dodavatel prohlašuje, že tyto jednotkové ceny pokrývají veškeré jeho náklady spojené 
s poskytováním Dodávek, a to včetně přepravy, stáčení do zásobníků Objednatele a 

souvisejících nákladů, které tato Rámcová dohoda výslovně nezmiňuje, měl-li Dodavatel o 

těchto nákladech vzhledem ke své profesionalitě vědět, jakož i včetně nákladů, které samostatně 
oceněny nejsou. 

5.3 Smluvní strany sjednaly, že k ceně bude vždy připočtena zákonná daň z přidané hodnoty, a to 
ve výši vyplývající z aktuálně účinných právních předpisů. 

5.4 V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České republiky, 
bude proveden přepočet ceny na EURO, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. 
Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny 

pouze v EURO. 

5.5 Smluvní strany sjednaly, že z důvodu vysoké volatility základových materiálů kapalných maziv, 
které budou předmětem Dodávek, Strany každý rok nejpozději do 30. 6. projednají aktualizaci 
jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 této Rámcové dohody, a to podle vzorce uvedeného 
v Příloze č. 5 této Rámcové dohody, a v případě dosažení dohody uzavřou dodatek k této 
Rámcové dohodě.  

 

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena za jednotlivé Dodávky bude Objednatelem hrazena zpětně, a to na základě daňového 
dokladu (faktury) vystavovaného Dodavatelem vždy po podpisu dodacího listu Objednatelem 

dle čl. 3.4 výše, a to ve výši stanovené na základě dané dílčí smlouvy. Za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude považován den podpisu dodacího listu Objednatelem.  
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6.2 Každý daňový doklad (faktura) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat číslo též číslo Výzvy/dílčí 
smlouvy.  

6.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Dodavatelem podle Výzev na základě této 
Rámcové dohody bude Dodavatel ve dvou vyhotoveních doporučeně zasílat Objednateli do tří 
(3) pracovních dnů ode dne jejich vystavení a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních 
dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

6.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Dodavateli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), 
který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto 
Rámcovou dohodou, ve kterém budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů) nebo ke kterému nebude přiložen dodací list podepsaný 
Objednatelem. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až 
doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 

6.5 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Dodavatele ve smyslu 

ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že 
Dodavatel 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. 

6.6 Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena 
až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

 

7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel je povinen spolupracovat s Dodavatelem a poskytovat mu veškerou nutnou 
součinnost potřebnou pro řádné poskytování Dodávek podle této Rámcové dohody. Objednatel 

je povinen informovat Dodavatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro plnění této Rámcové dohody. 

7.2 Pokud Objednatel neposkytne v článku 7 této Rámcové dohody dohodnutou součinnost, 
má Dodavatel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který 
nemohl pracovat na plnění Dodávek. 

 

8 POVINNOSTI DODAVATELE 

8.1 Dodavatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost 
potřebnou pro řádné poskytování Dodávek podle této Rámcové dohody. Dodavatel je povinen 

písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro plnění Dodávek. 

8.2 Dodavatel je povinen poskytovat Dodávky řádně a včas, v termínech a dle podmínek 
sjednaných v této Rámcové dohodě, resp. jejich přílohách. Podrobná specifikace Dodávek je 

obsažena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. Dodavatel je povinen postupovat při poskytování 
Dodávek s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Rámcové 
dohody je Dodavatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes 
upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Dodavatel za případnou škodu tím 
vzniklou. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany konstatují, že ustanovení o nevhodnosti 
pokynů Objednatele se nevztahuje na mísitelnost Dodávek s Dodávkami dalších Dodavatelů dle 
této Rámcové dohody, neboť mísitelnost je zaručena prohlášením Dodavatelů ve smyslu čl. 2.1 
této Rámcové dohody.   
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8.3 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně 
Dodavatele poskytovat Dodávky dle této Rámcové dohody, budou při plnění dodržovat veškeré 
obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti a budou se řídit organizačními 
pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele. 

8.4 Všechny podklady, data a hmotné nosiče předané Objednatelem Dodavateli na základě 
předávacího protokolu, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele.   

8.5 Dodavatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle 

této Rámcové dohody pro jiné účely, než je poskytování Dodávek. Nejpozději do 15 pracovních 
dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Rámcové dohody je Dodavatel 

povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem 

Dodavateli ke splnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. O předání bude 
Dodavatelem vystaven předávací protokol, na kterém předání potvrdí svými podpisy oprávněné 
osoby dotčených Smluvních stran. 

8.6 Dodavatel před uzavřením Rámcové dohody uzavřel pojistnou smlouvu na újmu způsobenou 
třetím osobám (vč. Objednatele) s limitem pojistného plnění alespoň na částku 20.000.000,- Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých) a tuto skutečnost Objednateli řádně prokázal. Dodavatel 
je povinen zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu trvání Rámcové dohody a 
doklad o takové pojistné smlouvě doložit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
výzvy. 

8.7 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Rámcové dohody nebo 

rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud 

změna poddodavatele se má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Dodavatel 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí 
splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli 
bez jakýchkoli pochybností doloženo. Smluvní strany změnu poddodavatelů realizují dodatkem 
k této Rámcové dohodě. 

8.8 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Dodavatele;  

b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Dodavatele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny poskytování Dodávek, má Dodavatel povinnost o 

této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Dodavatel Objednatele v této pětidenní lhůtě o 
překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Dodavatele, která se ke vzniku 
příslušné překážky váží, zejména Dodavatel nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených 
termínů poskytování Dodávek dle této Rámcové dohody. 

8.9 Dodavatel poskytne veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

k poskytnutí informací, k jejichž uveřejnění je Objednatel povinen. 

8.10 V případě, že pro řádné plnění Dodávek je nutná součinnost třetích osob, je Dodavatel povinen 

takovou součinnost zajistit. Smluvní strany výslovně sjednaly, že Dodavatel odpovídá za 

zajištění všech majetkoprávních a jiných souhlasů a povolení, které jsou nezbytné k zavedení 
Dodávek a/nebo pro řádné plnění Dodávek. 

8.11 Dodavatel je povinen umožnit provádění (i opakovaně) auditu Objednatelem a/nebo třetí 
stranou určenou Objednatelem za účelem ověření naplnění požadavků Objednatele na 

poskytované Dodávky. Zjistí-li se, že Dodavatel porušuje svou povinnost, může Objednatel 
požadovat, aby Dodavatel provedl nápravu. Dále platí čl. 12.3. Dodavatel rovněž potvrzuje, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Dodávek nezbytné. 
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8.12 Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že Dodavatel bude dodávat Dodávky způsobem 
požadovaným Objednatelem, a to buď dodávkou v autocisternách, v IBC kontejnerech o 

objemu 1.000 l, nebo v sudech o objemu 200 l, popř. v jiném srovnatelném balení technicky 

vhodném. Způsob dodání bude uveden ve Výzvě. 

8.13 Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že Dodavatel je povinen v případě dodání v 
autocisternách (odlišný požadavek bude uveden ve Výzvě), stočit v rámci předání a převzetí 
olejové kapaliny (Dodávky) do zásobníků Objednatele dle jeho pokynů. Autocisterna musí být 
osazena šroubením DN 50 a DN 80 a musí umožňovat měření množství stočených Dodávek, a 

dále volbu přesného množství, které bude následně z autocisterny automaticky stočeno. V 

případě dodání Dodávek v IBC kontejnerech nebo sudech, pokud ve Výzvě nebude uveden 

požadavek na stáčení do zásobníků Objednatele, budou Dodávky předány včetně IBC 
kontejnerů nebo sudů. IBC kontejnery a sudy zůstávají ve vlastnictví Dodavatele, který zároveň 
nese nebezpečí škody na IBC kontejnerech a sudech, s výjimkou škody způsobené 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn IBC kontejnery a sudy užívat za účelem nakládání s 

Dodávkami po dobu, kdy jsou v jeho dispozici v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

Objednatel se zavazuje prázdné IBC kontejnery a sudy vrátit Dodavateli do jednoho (1) roku 

ode dne předání v nich uskladněných Dodávek Objednateli, a to umožněním jejich převzetí v 
místě, do něhož byly dodány. Dodavatel je povinen IBC kontejnery a sudy převzít dle předchozí 
věty v přiměřené době poté, co bude k jejich převzetí vyzván Objednatelem. Nepřevezme-li 

Dodavatel IBC kontejnery a sudy dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést jejich 
likvidaci. 

8.14 Každá autocisterna, každý IBC kontejner a každý sud, v nichž jsou olejové kapaliny (Dodávky) 
dodávány, musí být řádně zaplombovány, případně jinak viditelně zabezpečeny, jinak se 

nejedná o řádné dodání. 

8.15 Olejové kapaliny (Dodávky) budou splňovat požadavky příslušných právních předpisů a 
příslušných technických norem, a dále požadavky norem jejich výrobců a norem výrobců 
agregátů, pro které jsou určeny, a se kterými byl Dodavatel před uzavřením této smlouvy 
seznámen. 

8.16 Každý Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli kdykoli, do 10 pracovních dnů od žádosti 
oprávněné osoby Objednatele, vzorek 1 l kterékoli dílčí části Dodávek pro účely ověření splnění 
Dodavatelem v Zadávacím řízení nabídnutých parametrů. 
 

9 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

9.1 Ochranu utajovaných informací zajistí Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, 
a předpisů souvisejících. 

9.2 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto 
ustanovením dotčena. 

9.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli v souvislosti s touto Rámcovou 
dohodou; 

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Dodavatelem označeny jako 
důvěrné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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9.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 9 této Rámcové dohody se 

nevztahuje na informace: 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany Dodavatele,  

b) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 
ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

c) které budou Dodavateli po uzavření této Rámcové dohody sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

9.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Objednatele či plnění této Rámcové dohody. 

9.6 Smluvní strany nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení 
těchto informací. Dodavatel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele 

proti odcizení nebo jinému zneužití. 

9.7 Dodavatel neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Rámcové dohody. Jiná použití 
nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

9.8 Dodavatel je povinen své případné poddodavatele dle Přílohy č. 3 této Rámcové dohody 

zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatelů nejméně ve stejném rozsahu, 
v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

9.9 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 9 Rámcové dohody trvá po dobu 5 let od ukončení 
této Rámcové dohody. 

9.10 Za prokázané porušení  povinností dle tohoto článku 9 Rámcové dohody má dotčená Smluvní 
strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy. 

9.11 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní 
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. 
Dodavatel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými 
bude v průběhu plnění této Rámcové dohody seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn 
je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

9.12 Nehledě na ustanovení článků 9.1 až 9.7 této Rámcové dohody Dodavatel dále výslovně 
souhlasí s tím, aby tato Rámcová dohoda byla v plném rozsahu uveřejněna v souladu 

s účinnými právními předpisy.  

10 ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1 Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět Dodávek v době předání Objednateli a dále za 
vady, které vzniknou v záruční době.  

10.2 Dodavatel poskytuje na dodaný předmět Dodávek záruku za jakost ve smyslu § 2113 
občanského zákoníku, jejímž obsahem je odpovědnost Dodavatele za vady vzniklé v záruční 
době a jeho odpovědnost za to, že předmět Dodávek bude po celou záruční dobu splňovat 
vlastnosti vymezené touto Rámcovou dohodou, zejména technické parametry, jinak vlastnosti 
obvyklé, a že bude použitelný pro účel vymezený Rámcovou dohodou a jinak obvyklý účel. 

10.3 Záruka za jakost předmětu Dodávek uskladněných v zásobníku Objednatele zaniká okamžikem, 
kdy Objednatel v předmětném zásobníku uskladní jakékoli zboží dodané třetí osobou (nikoli 

stranou této Rámcové dohody) či jakýkoli jiný typ olejové kapaliny. 
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10.4 Záruční doba trvá třicet šest (36) měsíců ode dne řádného předání předmětu Dodávky kapaliny 

Objednateli. Je-li pro danou olejovou kapalinu v záručním listu nebo jiném prohlášení uvedena 
záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Běh záruční doby se staví po dobu od oznámení 
vady do doby uspokojení nároku z odpovědnosti za vady. 

10.5 Objednatel je povinen oznámit Dodavateli vady kapalných maziv písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však v záruční době. I vada, jejíž oznámení Objednatel 
odeslal Dodavateli v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.  

10.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady a z 
odpovědnosti ze záruky dle vlastní volby právo: 

a) na slevu z ceny; 

b) na odstranění vady, a to dle volby Objednatele (dodáním nových bezvadných olejových 
kapalin, nebo doplněním toho co chybí) 

c) od příslušné dílčí smlouvy odstoupit. 

10.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady a z 
odpovědnosti ze záruky dle vlastní volby právo 

a) na slevu z ceny; 

b) na odstranění vady, a to dle volby Objednatele (dodáním nových bezvadných olejových 
kapalin, nebo doplněním toho co chybí). 

10.8 Volbu nároku z odpovědnosti za vady nebo z odpovědnosti ze záruky musí Objednatel učinit v 
oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li Objednatel svůj nárok ve lhůtě 
dle předchozí věty, má nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy, přičemž volbu nároku 
má právo provést Dodavatel ve svém vyjádření k oznámení vady.  

10.9 Neodstoupí-li Objednatel od příslušné dílčí smlouvy, vyhodnotí Dodavatel oznámenou vadu a v 
přiměřené lhůtě, maximálně však do dvou (2) pracovních dnů, Objednatele informuje, zda vadu 
uznává, a v případě, že nikoli, je povinen Objednateli zároveň písemně sdělit důvody neuznání 
vady. Pokud tak Dodavatel v uvedené lhůtě neučiní, platí, že vadu uznává. 

10.10 V případě, že Objednatel uplatní právo na odstranění vady, je Dodavatel povinen vadu odstranit 
bezplatně a bezodkladně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku marného uplynutí 
lhůty nebo reakce Dodavatele dle čl. 10.9, způsobem stanoveným touto Rámcovou dohodou, a 

to i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, je 
Dodavatel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu nákladů na odstranění vady. 

10.11 Uplatní-li Objednatel právo na odstranění vady dodáním nových bezvadných olejových kapalin 

(Dodávek), je Dodavatel povinen převzít vadné olejové kapaliny v místě plnění, a byly-li 

stočeny do zásobníků Objednatele, též vyčerpat je z těchto zásobníků. Nebude-li dohodnuto 

jinak, zajistí Objednatel vyčištění zásobníků, do nichž byly vadné olejové kapaliny načerpány, 
na náklady Dodavatele (výše nákladů bude stanovena na úrovni cca 10.000,- Kč dle aktuálních 
tržních podmínek). Bude-li s ohledem na uplatněný nárok z vady nezbytné dodání bezvadných 
či chybějících olejových kapalin, budou tyto dodány do místa plnění. 

10.12 Je-li Dodavatel povinen odstranit vady olejových kapalin a neodstraní-li je ve lhůtě dle odst. 
10.10 této Rámcové dohody nebo oznámí Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel 

oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady Dodavatele a zajistit vyčištění 
zásobníků, do nichž byly vadné olejové kapaliny načerpány, na náklady Dodavatele, požadovat 
slevu z ceny, nebo od příslušné dílčí smlouvy odstoupit. 

10.13 Je-li Dodavatel povinen poskytnout Objednateli slevu z ceny, určí se výše slevy jako rozdíl 
mezi v místě a čase obvyklou cenou plnění bez vad a jeho v místě a čase obvyklou cenou s 
vadou, případně na základě znaleckého posudku. Sleva z ceny je splatná do patnácti (15) dnů 
ode dne uplatnění tohoto nároku z vady. 
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10.14 Za písemnou formu se pro účely tohoto článku Rámcové dohody výslovně považuje též forma 
elektronická (zejm. e-mail). 

10.15 Dodavatel odpovídá za škodu, kterou způsobí vady Dodávek a aplikace vadných Dodávek do 
příslušných zařízení (např. motor, převodovka apod.) Objednatele. 

10.16 Objednatel oznámí příslušnému Dodavateli vznik škody dle předchozího čl. 10.15 bez 
zbytečného odkladu. Dodavatel bude povinen zajistit opravu poškozeného zařízení ve lhůtě 44 
kalendářních dní od oznámení Objednatele.  Nad rámec toho Dodavatel nahradí Objednateli 
veškerou další vzniklou škodu, a to především finanční. 

10.17 Je-li Dodavatel povinen zajistit opravu dle předchozího čl. 10.16 a nezajistí-li ji ve lhůtě dle 
odst. 10.10 této Rámcové dohody nebo oznámí Objednateli, že opravu nezajistí, je Dodavatel 

oprávněn nechat provést opravu poškozeného zařízení třetí osobou na náklady Dodavatele nebo 

požadovat slevu z ceny. 

  

11 SANKCE 

11.1 V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za poskytnuté Dodávky je Objednatel povinen 

uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

11.2 V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím Dodávek v termínu dle na základě dílčí smlouvy, 

bude Dodavatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny těchto 
Dodávek dle dílčí smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

11.3 V případě, že Dodavatel použije k plnění této Rámcové dohody třetích osob neuvedených 
v Příloze č. 3 této Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo 

neposkytne veškerou součinnost při plnění povinností dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo neumožní provedení auditu dle čl. 8.11 

a/nebo nesplní své povinnosti řádně a včas dle čl. 8.16 této Rámcové dohody této Rámcové 
dohody, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každé takovéto porušení. 

11.4 V případě, že Dodavatel porušil povinnost po celou dobu trvání této Rámcové dohody udržovat 
pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám (vč. Objednatele) s limitem pojistného 
plnění alespoň na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), případně 
doklad o takové pojistné smlouvě nedoloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
výzvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení takové povinnosti. 

11.5 V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím 
osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto 
informací dle čl. 9.2 a 9.6 této Rámcové dohody a/nebo Dodavatel v rozporu s čl. 9.7 této 
Rámcové dohody použije neveřejné informace jinak než za účelem plnění této Rámcové dohody 

a/nebo Dodavatel poruší svou povinnost zavázat svého případného poddodavatele povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele dle ustanovení čl. 9.8 této Rámcové dohody 

a/nebo Dodavatel poruší své povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 9.11 této 
Rámcové dohody, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

11.6 V případě prodlení Dodavatele s plněním povinností dle odst. 10.10 a/nebo 10.16 této Rámcové 
dohody, zavazuje se Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s plněním každé jednotlivé povinnosti.  

11.7 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 11 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.  
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11.8 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Dodavateli vzniklých 
v souladu s tímto článkem 11 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 

pohledávkám Dodavatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny. 

11.9 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením 

jakékoli smluvní pokuty podle této Rámcové dohody není dotčena povinnost Dodavatele 

nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje. 

 

12 UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO DÍLČÍCH SMLUV 

12.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode 

dne účinnosti Rámcové dohody nebo do vyčerpání částky 34.600.000 Kč bez DPH (slovy: 

třiceti čtyř milionů šesti set tisíc korun českých), podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

Předtím může být tato Rámcová dohoda ukončena pouze na základě dohody příslušných 
Smluvních stran, výpovědí dle níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné ze 

Smluvních stran v souladu s touto Rámcovou dohodou.  

12.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od dílčí smlouvy ve vztahu k danému Dodavateli 
nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že Dodavateli v průběhu jednoho (1) 

kalendářního roku minimálně ve 3 (třech) případech vznikla povinnost zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu dle čl. 11.2 a/nebo čl. 11.5 Rámcové dohody. 

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy ve vztahu k danému Dodavateli nebo podle 

svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že i) Dodavatel je s poskytováním Dodávek 

v prodlení a/nebo Dodavatel porušuje povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, resp. dílčí 
smlouvy, ii) Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté 
Objednatelem, iii) tato dodatečná přiměřená lhůta činí alespoň 48 hodin (čtyřicet osm hodin) a 
iv) Dodavatel byl Objednatelem na možnost odstoupení upozorněn.  

12.4 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od dílčí smlouvy ve vztahu k danému Dodavateli 
nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že Dodavatel použil k plnění této 
Rámcové dohody třetích osob neuvedených v Příloze č. 3 této Rámcové dohody bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy ve vztahu k danému Dodavateli nebo podle 

svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že Dodavatel porušil povinnost po celou dobu 
trvání této Rámcové dohody udržovat pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám 
(vč. Objednatele) s limitem pojistného plnění alespoň na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet 

milionů korun českých) anebo povinnost doklad o takové pojistné smlouvě doložit Objednateli 
do 10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy, a nezjednal nápravu ani do 10 (deseti) kalendářních 

dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě. 

12.6 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od dílčí smlouvy ve vztahu k danému 
Dodavateli nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody,  

a) v případě, že Dodavatel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v 
ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 

b) poruší-li Dodavatel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí 
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku 
založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat, 

c) vstoupí-li Dodavatel do likvidace, 

d) pozbude-li Dodavatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou, 

e) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 
Dodavatele, 
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f) bude-li na majetek Dodavatele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, 

g) v návaznosti na kontrolu jakéhokoli vzorku dle čl. 8.16 této Rámcové dohody Objednatel 

nebo jím určená třetí strana zjistí, že vzorek nesplňuje Dodavatelem v Zadávacím řízení 
nabídnuté parametry.  

12.7 Dodavatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo podle svého uvážení od Rámcové 
dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než čtyřicet pět (45) 
dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od 
doručení písemné výzvy Dodavatele k nápravě. 

12.8 Odstoupení od dílčí smlouvy nebo od Rámcové dohody je účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.9 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu ve vztahu ke kterémukoli Dodavateli kdykoli 

vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta v trvání šesti (6) měsíců počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Dodavateli doručena písemná 
výpověď. Smluvní strany sjednaly, že pokud Dodavateli nevznikne povinnost zaplatit smluvní 
pokutu dle kteréhokoli z výše uvedených článků, právo vypovědět tuto Rámcovou dohodu může 
být uplatněno teprve po uplynutí 12 měsíců ode dne uzavření této Rámcové dohody. 

12.10 Dodavatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, 
přičemž výpovědní lhůta v trvání dvanácti (12) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Objednateli doručena písemná výpověď. 
Dodavatel bere na vědomí, že důvodem této delší výpovědní lhůty je postavení Objednatele 

jako zadavatele vázaného předpisy o veřejném zadávání. 

12.11 Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se: 

a) smluvních pokut, 

b) ochrany důvěrných informací, 

c) práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a  

d) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i nadále. 

13 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

13.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran: 

 

a) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je: 

 

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech logistiky skladového hospodářství (příjem a 
skladování předmětu Dodávek) je: 

 

 

 

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických parametrů předmětu Dodávek je: 
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b) Oprávněnými osobami Dodavatele ve věcech smluvních je: 

 

Oprávněnými osobami Dodavatele ve věcech logistiky je: 

 

Oprávněnými osobami Dodavatele ve věcech technických parametrů předmětu Dodávek 

je: 

13.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Rámcové 
dohody, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu 

osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této 

Rámcové dohody. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou 
však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato 
změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného 
písemného oznámení. 

13.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Rámcové dohodě nebo 

která mají být učiněna na základě této Rámcové dohody, musí být učiněna písemně a druhé 
Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu 
uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody nebo v tomto čl. 13 Rámcové dohody, není-li 
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „ZTOPO“); 

 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a 
aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.  

 

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14.2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:  
 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 
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b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 

 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ, 

 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. Úplatkem je ve 
smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, 
a na kterou není nárok. 

 

15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 13.1 této Rámcové dohody mohou veškeré změny 
a doplňky této Rámcové dohody být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu 

změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Rámcové dohodě podepsaným osobami 
oprávněnými zastupovat Objednatele a Dodavatele. Smluvní strany vylučují možnost uzavření 
dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 obč. zák. Smluvní strany rovněž 
vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák.  

15.2 Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Rámcové dohody 
či jednotlivé dílčí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je 
oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy 

(včetně této Rámcové dohody jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Dodavatele. 

Pro případ postoupení této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy Smluvní strany 
vylučují právo Dodavatele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy. 

15.3 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Rámcové 
dohody či jednotlivé dílčí smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv 
vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Rámcové dohody, ani z jakéhokoli dalšího 
porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy nebude považováno 
za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo 
jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v 
souvislosti s touto Rámcovou dohodou či jednotlivou dílčí smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

15.4 Objednatel je povinen uhradit Dodavateli pouze škody způsobené Dodavateli porušením některé 
z povinností stanovených v této Rámcové dohodě či jednotlivé dílčí smlouvě ve formě 
úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Dodavatel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy Objednatelem, 

nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

15.5 Tato Rámcová dohoda tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této 
Rámcové dohody a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními 
stranami týkající se předmětu této Rámcové dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný po 
uzavření této Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Rámcové dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, pokud tato Rámcová 
dohoda nestanoví jinak. 
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15.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Rámcové dohodě nechybí jakákoli náležitost, kterou 
by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Rámcové 
dohody. Vylučují se veškerá ustanovení Občanského zákoníku týkající se předsmluvní 
odpovědnosti. 

15.7 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Rámcové 
dohodě a v jednotlivých dílčích smlouvách. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a 
praxe Smluvních stran, které z této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

15.8 Dodavatel výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe 
bere nebezpečí změny okolností. 

15.9 Tato Rámcová dohoda a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. V případě, že některé části obchodních podmínek Dodavatele jsou v rozporu 

s ustanoveními této Rámcové dohody nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek 
nebudou aplikovány.  

15.10 Spor, který vznikne na základě této Rámcové dohody nebo který s ní souvisí, jsou příslušné 
Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení 
sporů příslušné obecné soudy České republiky. 

15.11 V případě, že některé ustanovení této Rámcové dohody je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Rámcové dohody. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá 

nejlépe ustanovení původnímu a Rámcové dohodě jako celku. 

15.12 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce s každým 
dodavatelem zvlášť, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení 
Rámcové dohody obdrží Objednatel a po dvou (2) vyhotoveních Dodavatel uzavírající toto 
vyhotovení Rámcové dohody.  

15.13 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Dodavatelem 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

15.14 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:   

Příloha č. 1:  Technická specifikace   

Příloha č. 2:  Jednotkové ceny Dodavatelů 

Příloha č. 3: Poddodavatelé 

Příloha č. 4: Vzor dílčí smlouvy 

Příloha č. 5: Vzorec pro aktualizaci jednotkových cen Dodavatelů 

Příloha č. 6: Seznam nádrží olejových kapalin 

V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem přílohy má přednost 
ustanovení textu této Rámcové dohody. 

 

15.15 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
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V Praze dne ___________  V Praze dne ____________ 

 

Objednatel:     Dodavatel 2: 

 
             

  

 

Podpis:      Podpis:  

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Jméno:  Ing. Petr Witowski   Jméno: Karol Jakubek 

Funkce: předseda představenstva  Funkce: jednatel 

 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Jméno:  Ing. Ladislav Urbánek                           Jméno: Josef Sládek 

Funkce: místopředseda představenstva               Funkce: jednatel 

 

        

Dodavatel 1 – podpisy na samostatném vyhotovení 
rámcové dohody 
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Příloha č. 1 

 

Technická specifikace 

Dodávky budou dodány najednou, nebude-li dohodnuto jinak. Předmětem Dodávek budou 
nerecyklované kapaliny. 

O době dodání je Dodavatel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele ve věcech skladového 
hospodářství telefonicky vždy alespoň 1 den předem (v pracovní době, 9-14 h). 

V průběhu předávání bude Objednatelem v rámci možností prověřeno, zda je předmět Dodávek v 
souladu s Rámcovou dohodou, zejména co do množství. V případě dodání stočením do zásobníku 
Objednatele bude množství dodaných Olejových kapalin závazně změřeno systémem elektronického 
měření hladin instalovaným v zásobníku. Objednatel není povinen Dodávky převzít, pokud nejsou 

zcela v souladu s Rámcovou dohodou.  

Dodavatel je povinen předat Objednateli spolu s Dodávkou veškeré dokumenty, které jsou potřebné 
pro užívání a nakládání s předmětem Dodávky, zejména dokumenty vydávané podle příslušných 
právních předpisů nebo příslušných technických norem a norem výrobce, jakož i osvědčení o jakosti 
(atest) a požaduje-li to Objednatele v Objednávce nebo ve Výzvě i bezpečnostní list. 

Převzetí stvrdí Objednatel podpisem dodacího listu vyhotoveného Dodavatelem. V tomto protokolu 

bude zejména uveden typ a množství dodaných Dodávek (v případě dodání stočením do zásobníku 
podle systému elektronického měření hladin instalovaného v zásobníku). 

Převezme-li Objednatel některou Dodávku s vadami, budou tyto vady zaznamenány v protokolu. V 

takovém případě se smluvní strany dohodnou, jakým způsobem budou vady odstraněny a dohodu 
zaznamenají v protokolu či jiným písemným způsobem, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.  

Převzetím Dodávek Objednatelem a potvrzením převzetí v dodacím listu se Dodávky považují za 

předané. 

Nepřevezme-li Objednatel některou Dodávku, uvede písemným způsobem důvody odmítnutí převzetí 
a stanoví Dodavateli přiměřený náhradní termín pro převzetí. Tímto není dotčeno jakékoli další právo 
Objednatele dle Rámcové dohody.  

Dále viz následujících 270 stran. 
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Příloha č. 2 

 

Jednotkové ceny Dodavatelů 

 

 

Samostatný soubor viz následující 2 strany 
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Příloha č. 3 

 

Poddodavatelé - povinná součást nabídky v Dodavatelem vyplněné podobě 

 

Dodavatel provádí předmět plnění prostřednictvím následujícího Poddodavatele: 

MOL-LUB Lubrikant, Distribution and Service Ltd. 

H-2931 Almásfüzitö, Fö út 21, 11-09-00-8758 

Část plnění prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
ve finančním procentuálním 
vyjádření ve vztahu k Ceně.  

- 

Stručný popis činností, které jsou 
prováděny Poddodavatelem.  

Zajištění souladu plnění s enviromentálními 
požadavky z hlediska výroby nabídnutých 
produktů. 
Prokázání části technické kvalifikace – certifikace 

ISO 14000 – certifikát systému environmentálního 
managementu 
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Příloha č. 4 

Vzor dílčí smlouvy 

 

Číslo smlouvy Objednatele:  
Číslo smlouvy Dodavatele: 

  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon o zadávání veřejných zakázek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

Zastoupené: [bude doplněno] 
IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886 

Bankovní spojení:  [bude doplněno] 
Číslo účtu:  [bude doplněno] 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

[bude doplněno] 
se sídlem:  [bude doplněno] 
Zastoupena:  [bude doplněno] 
IČO:   [bude doplněno] 
DIČ: [bude doplněno], [doplní se informace, zda je Dodavatel plátcem DPH] 
Bankovní spojení:  [bude doplněno] 
Číslo účtu:  [bude doplněno] 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], sp. zn. [bude doplněno] 
 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 

 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Objednatel dne [doplní se] zahájil řízení na zadání dílčích dodávek na základě rámcové dohody 
uzavřené v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky kapalných maziv 
pro motorová vozidla“, část 1 „Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla“ (dále jen 
„Rámcová dohoda“ a „Veřejná zakázka“).  

1.2 Nabídka Dodavatele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění dílčích 
dodávek, neboť Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu. Smluvní strany tak za níže 
uvedených podmínek uzavírají tuto dílčí smlouvu (dále jen „Dílčí smlouva“). 

 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
2.1 Na základě této Dílčí smlouvy se Dodavatel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 

poskytnout Objednateli plnění, které bude spočívat v poskytnutí dodávek specifikovaných 

v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.  
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2.2 Objednatel bude povinen Dodavateli za řádně provedené Dodávky zaplatit cenu ve výši 
uvedené v čl. 4 níže a způsobem uvedeným v čl. 6 Rámcové dohody. 

 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění je [bude doplněno].  

3.2 Termíny plnění se sjednává do [bude doplněno]. 
 

4 CENA  

4.1 Maximálně přípustná, závazná a úplná cena za poskytnutí Dodávek činí [bude doplněno, lze 

odkázat i na cenovou přílohu] (slovy: [bude doplněno, lze odkázat i na cenovou přílohu]) Kč 
bez DPH.  

 

5 PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY 

5.1 Platební a další podmínky plnění se řídí Rámcovou dohodou.  
 

6 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

6.1 Tato Dílčí smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
V případě, že některé části obchodních podmínek Dodavatele jsou v rozporu s ustanoveními 
této Dílčí smlouvy nebo jejími přílohami, příslušné části obchodních podmínek nebudou 

aplikovány.  

6.2 Spor, který vznikne na základě této Dílčí smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou příslušné 
Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení 
sporů příslušné obecné soudy České republiky. 

6.3 V případě, že některé ustanovení této Dílčí smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Dílčí smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá 
nejlépe ustanovení původnímu a Dílčí smlouvě jako celku. 

6.4 Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a po dvou 
(2) vyhotoveních Dodavatel.  

6.5 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Dodavatelem 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

6.6 Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:   

Příloha č. 1:  Technická specifikace   

V případě rozporu mezi textem této Dílčí smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 
textu této Dílčí smlouvy. 

6.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
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V ___________dne ___________  V [doplní se před podpisem] dne [doplní se před 
podpisem] 

 

Objednatel:      Dodavatel: 

 
             

  

 

Podpis:       Podpis:  

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Jméno:  [doplní se]     Jméno: [doplní se před podpisem] 

Funkce: [doplní se]     Funkce: [doplní se před podpisem] 
 

 

 

_________________________ 

Jméno:  [doplní se] 
Funkce: [doplní se] 
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Příloha č. 5 

 

Vzorec pro aktualizaci jednotkových cen Dodavatelů 

 

Samostatný dokument viz následující strana 
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Příloha č. 6 

Seznam nádrží olejových kapalin 

 

 

Samostatný dokument viz následující strana 

 


