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RAMCOVA SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB
servisu, údržbya oprav služebnĺchautomobi!ů

č.objednatele:
č.Poskytovatele:

Smluvnĺ strany:

1. objednateI: Statutární město Hradec KrálovéSídlo: Československéarmády 408, 502 00 Hradec KrálovéJednající: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města

lD datové schránky: bebb2inlČo: 00268810DIC: C200268810
Bankovníspojení:

(dále jen,,objednatel")

2. Poskytovatel: AUTO !N s. r. o.
Sídlo: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odŠtěpnýzávod AUTO s.r.o.,

Kutnohorská21713,500 04 Hradec Králové 4
Jednající: Ladislav Kočí,ředitel odštěpnéhozávodu, na základě plnémoci
lco: 25298828
DIC:
Bankovní spojení
Kontakt:
Spisová znaëka: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vloŽka 13920

(dále jen,,Poskytovatel")

uzavírĄíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku podle s 2586 odst' 2 a násl' zâk' ć,.8912012 sb.,
občanský zákoník (dále jen ,,Zákon"), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto Rámcovou smlouvu o
poskytování sluŽeb servisu, Údržby a oprav sluŽebních automobilů (dále jen ,,Smlouva") takto:

Úvodní ustanovení
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I

Satutární  orgány (pří p. osoby oprávněné  k podpisu Smlouvy) uvedené  v záhlaví  Smlouvy
pohlaš ují , Že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právní mi předpisy a vnitřní mi
předpisy pří sluš né  smluvní  strany podepsat bez dalš í ho tuto Smlouvu.

Poskytovatel prohlaš uje, Že má vš echna podnikatelská oprávnění  potřebná k realizaci té to

Smlouvy a ž e i v dalš í m je oprávněn poskytovat sluŽby dle té to Smlouvy.

Smluvní  strany prohlaš ují , Že Údaje uvedené  v záhlaví  Smlouvy jsou v souladu s právní

skuteč ností  v době uzavření  Smlouvy.

Úč elem té to Smlouvy je ú prava a smluvní  zajiš tění  podmí nek poskytování  servisní ch,
Údľ Žbářských a opravárenských prací  pro osobní  motorová vozidla objednatele tvoří cí  dle
č lánku ll. odst. 2 té to Smlouvy č ást vozové ho parku objednatele a dalš í ch souvisejí cí ch
č inností  po dobu ú č innosti té to Smlouvy, vč etně stanovení  způ sobu jejich objednávání  a

ú hrady.

Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy v plné m rozsahu urč ené m zadání m
objednatele - Pí semnou výzvou k podání  nabí dky na veřejnou zakázku s názvem ,,Zajiš tění
servisu, ú drŽby a oprav sluŽební ch automobilů ", č .j ' MMHKl2o233112019 ze dne 13.1 1'2019,
vč . vš ech pří loh, a v plné m souladu se soutěŽní  nabí dkou Poskytovatele ze dne 28'11.2019.

Tato Smlouva se uzaví rá na základě výsledků  zadávací ho ří zení  č .j. MMHl(219646l2019 ze
dne 10.12.2019 schválených Radou města Hradec Králové  dne 14.01 '2020 usnesení m č í slo
RM12020119.

il.

Předmět Smlouvy

Předmětem té to Smlouvy jezávazek Poskytovatele na svů jnáklad a na své  nebezpeč í , řádně

a vč as zajiš ť ovat pro objednatele servisní , Údż bářské  a opravárenské  práce a dalš í
souvisejí cí  č innosti blí Že specifikované  v odst. 4' až  6. tohoto č lánku Smlouvy (dále jen

,,SluŽby"), atoza podmí nek a způ sobem stanoveným touto Smlouvou a v souladu S cenovou
nabí dkou, která je tvořena Pří lohou č . 1 té to Smlouvy. Předmětem té to Smlouvy je zároveň
závazek objednatele za řádně provedené  SluŽby objednateli zaplatit ú hradu.

Yozový park objednatele, bude servisován na základě té to Smlouvy, je ke dni uzavření
Smlouvy tvořen těmito vozidly (dále té Ž jen ,,Vozidla"):
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2.

Stav tachometruRok
výroby

VIN
(ke dni 1 .1 0.20ĺ  9)

Palivo SpeclflkaceVozidlo ccm RZ

1 62553 NM MM1,9 2H53456 2005 TMBDU23U0590751 54L Š koda Superb

259823 NM MM1,9 HKO29-32 I  999 TMBBP4l U7Y22917242 Š koda octavia

61 650 NM MM2,0 6H3 5108 2015 TMBAJ9NP6G70256273 Š koda Superb

112982 BA MM1,4 2H5 8585 2005 TM8JC16Y6542924594. Š koda Fabia

BA MM2010 TMBBC25J1 431 65892 1269505. Š koda Fabia 1,4 4H3 9577

MMTMBJ54l U778857497 243441 NM1,9 3H37752 20066. Š koda octavia

TMBJFTNE6HOl 0291 6 25935 NM MM1.6 6H6 9480 20167 Š koda octavia

145485 BA MM1,4 2H5 8686 2006 TMBJCl 6Y7542980448 Š koda Fabia

203828 BA MM1,4 3H3 8087 2007 TM88C25J7730217739. Š koda Fabia ll

1 08967 BA MM1,4 3H3 8088 2007 TM8JX46Y47421142110. Š roda Fabia

169471 BA MM3H3 8089 2007 TMBJX46Y2840094701r. Š koda rabia 1,4

MM2011 TMBEC25J9C3053986 96357 BAŠ roda Fabia ll 1,4 4H8 1984t2.

MMTMBEC25J9C3053938 112266 BA1,4 4H8 1985 201113. Š xoda Fabia ll
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2000 2FA22300005135717 175043 BA MMFiat Doblo 1,2 1H1 6655

2003 2FA22300005211404 'ĺ  92666 BA MMtt6 Fiat Doblo 1,6 2H1 2121

97853 BA MMFiat Doblo 1,2 2H32323 2004 2FA2230000521457477

63731 BA MM1,3 HKN 68-27 1998 JSAOSJ800001 2083118 Suzuki Samurai

BA MP, -1.6 3H62120 2007 TM8C8212282084113 111625t9 Š koda octavia
MP, V2H0 9247 2003 wv2zzz70z3H134473 207261 NM20. VW Transporter 2,5

2012 TMBDA41ZOC2122O76 207185 Ba+ LPG MP, V2L. Š koda octavia 'ĺ  
'6 5H't1013

2009 VF77JNFRCgJ356524 1 9731 5 BA MP, V22. CITROEN BERLINGO 't ,6 4H40078

TMBJR7NU9J2O22471 58763 BA MP, V23. Š xooa rRRoQ 1,5 7H02436 2018

1 96560 Ba+ LPG MP24. Š koda octavia 1,6 4H9881 3 2012 TMBDA41ZXC2122O36

211504 BA MP, V1,6 4H07690 2009 VFTTPNFRCgJ 1 0632325. ITROEN BERLINGO

BA MP, V1.4 6H77903 2017 TMBJJ75L7H6052327 10298026. Š koda Yeti

MP, V1.4 6H77902 2017 TMBJJ75LXH605251 6 113640 BA27 Š koda Yeti

4H65490 2011 TMBJF45L1 86042514 288080 BA MP, V28. Š tooa Yrll 1,2

2015 TMBJJ45L4F6061 384 1 91 580 BA MP, V29. Š koda Yeti Active 1,4 1.4 6H18842

2F426300006125795 175230 BA MP, V30. Fiat Doblo Caroo 1,4 5H78332 2013

wv1zzz2KzKX076652 24110 BA+ LPG MP, V31. WV CADDY 1.4 7H30156 2019

158317 BA MP, V32. Š xooa Yeĺ I 1.4 sHg 3209 2014 TMBJJ45LOE6029837

Ba+ LPG MP, V1.4 4H87143 2007 VF7GBKFWC94282064 11449133 CITROEN BERLINGO
MP, V1.5 7H40156 2019 TMBJRTNUl K5038650 1 8955 BA34 Š rooa xRRoQ

6H23997 2014 VF3YCTMFC12732525 21 880 NM MP, V35 Peuqeot Boxer 2,2

2015 VF3YBTMRB12918117 21706 NM MP, V36 Peuoeot Boxer 2,2 6H33375

TKXHATl 757ANT0762 MP, -37 oří věs HANDY 0 3H04753 2008

Š toda raoia lt l 1,0 6H351 1 4 2015 TMBE86NJ4GZO74824 42864 BA MM

Legenda poloŽky'Specifikace":

MM =  vozidlo Magistrátu města Hradec Králové

MP =  vozidlo Městské  policie Hradec Králové

V =  vozidlo je vybaveno výstraŽným opticko-akustickým zaří zení m

LPG =  vozidlo má alternativní  pohon, v tomto pří padě LPG

3' Ke kaŽdé mu z Vozidel objednatele (rozumí  se i vozidla uvedená do provozu v budoucnu, po

podpisu té to Smlouvy) předpokládá objednatel kaŽdoroč ně provedení  servisní ch a
opravárenských ú konů  s pouŽití m materiálu, servisní ch Úkonů  a servisní ch hodĺ n podle

Smlouvy.

4' Pro ú č ely té to Smlouvy se SluŽbami rozumí  zajiš tění  veš kerých servisní ch, ú drŽbářských a

opravárenských prací  pro Vozidla tvoří cí  vozový park objednatele dle pokynů  objednatele,
zejmé na vš ak:

4'1 provádění  vš ech prací , které  jsou plánovány podle seš itu ljdrž by výrobce Vozidel;

dodavatel dodá potřebné  dí ly a provozní  hmoty (pohonné  hmoty vš ak pouze pokud je
jejich doplnění  nezbytně nutné  pro bezpeč ný dojezd vozidla k ěerpací  stanici);

4.2 pozáruč ní opravyVozidel;
4'3 provádění  vš ech oprav, které  budou potřebné  v dů sledku opotřebení  V rámci řádné ho

už í vání , event. opravy vozidel po havárii;

4'4 zajiš tění  náhradní ch dí lů  - souč ástí předmětu Veřejné  zakázky,je i dodávka náhradní ch
dí lů , které  poskytovatel pouŽije při opravě vozidel' Veš keré  náhradní  dí ly pouŽité
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Vybraným uchazeč em k plnění  veřejné  zakâzky musejí  být vŽdy a bezvýhradně

oiiginalnĺ mi nebo znač kovými náhradní mi dí ly, v kontextu dodrŽování , tzv. Blokové

výjĺ mky, dle Naří zení  Komise (EU) č . 461ĺ 2010 ze dne 27.května2010 o pouŽití č l. 101
g Smlouvy o fungování  Evropské  unie na kategorie vertikální ch dohod a jednání

ve vzájemné  shodě v odvětví  motorových vozidel. Poskytovatel se zavazuje pouŽí t

pouze nové , nikoli pouŽité :

. originálnÍ  náhradnĺ  dí ty ve smyslu jejich definice dle pří sluš ných směrnic Evropské

unie
nebo

. dí ty srovnatelné  (odpovĺ dají cĺ ) kvality ve smyslu jejich definice dle pří sluš ných

směrnic Evropské  unie

4.5 dodateč né  montáŽe a dodání  doplňků  do vozidel (např' zámku řadicí  páky,

elektronické ho zabezpeč ení , autorádia, systé mu GPS, folie na autoskla apod.),

4'6 zjiš tění  a zajiš tění  svolávací ch akcí  od výrobce vozidel - Poskýovatel je povinen

siedovat, zda výrobce vozidla objednatele nevyhlásil svolávací  akci, týkají cí  se
odstranění  zjiš těné  výrobní  závady a toto oznámit objednateli.

5. Ke splnění  zâvazku Poskytovatele podle té to Smlouvy se předpokládá předevš í m, nikolivš ak

výluč ně, výkon servisní ch ú konů  v rozsahu dle Pří lohy č . 1 Cenový list.

6. Kromě SluŽeb uvedených v odst. 1. je Poskytovatel povinen dále zajiš ť ovat zejmé na:

6.1 souč innost při zajiš tění  likvidace pojistných událostí ,

6.2 odtah nepojí zdných vozidel v pří padě Žádosti objednatele,

6'3 poskytnutí  kompletně pojiš těné ho náhradní ho vozidla v pří padě Žádosti objednatele,

6'4 nepřetrŽitou asistenč ní  sluŽbu na ú zemí  Evropské  unie,

6'5 pro vozidla městské  policie:  pří prava vozidel na pravidelné  prohlí dky STK, vč etně

emisní ch kontrol, bude vš ak prováděna pouze na Žádost městské  policie;

pro vozidla magistrátu města: v pří padě, Že při prohlí dkách STK, vč etně emisní ch

kontrol, bude zjiš těn nějaký problé m, je dodavatel povinen prové st opravu vozidla ve

stejné m termí nu jako u ostatní ch oprav.

ilt.

PodkIady pro realizacl předmětu smlouvy

Podklady pro realizaci předmětu té to smlouvy:

1'1 Výzva objednatele k podání  nabí dky ze dne 13'11.2019, č .j.:  MMHK/202331l2o19,

vč etně vš ech pří loh a dodateč ných informací  k ní .

1'2 SoutěŽní  nabí dka Poskytovatele ze dne 28'1 1.2019.

Poskytovatel prohlaš uje,ž e kopie vš ech dokumentů  uvedených vodst. 1 tohoto č lánku mu

byly předány nebo je j iž  má k dispozici nejpozději při podpisu Smlouvy.

tv.

Doba a mí sto plnění

Tato Smlouva se uzavirá na dobu urč itou 4 let, s moŽností  její ho ukonč ení  dle č lánku XlV.

té to Smlouvy.

Poskytovatel je povinen vyřeš it vš echny poŽadavky kaž dé  objednávky objednatele
poskýtnutí m a dokonč ení m pří sluš né  opravárenské  a servisní  sluŽby vŽdy nejpozději
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odsouhlasení  objednávky objednatelem za

odsouhlasena do 12 hodin dané ho dne,

doporuč ené ho technologické ho postupu op

dí lů , tuto skuteč nost je Poskytovatel povin

objednateli oznámit předem předpokládanou

mohou být uč iněny i o ví kendech a státní ch svátcí ch.

Poskytovatel není  v prodlení  s plnění m té to Smlouvy a neodpoví dá za š kody tí mto

způ sóoené , pokud n"plnění  smluvní ch povinností je způ sobeno vyš š í  mocí  ve smyslu č l. X.

té to Smlouvy'

Mí stem plnění  je Űzemí  Č eské  republiky, zejmé na Územi katastru města Hradec Králové ;

Poskytovatel jé  povinen vání  veš kerých SluŽeb ve své  provozovně

1servisní m strä oiš ru1a v poddodavatelů , s rnýjimkou servisní ch zásahů

na mí stě poruchy dle poŽ

Poskytovatelje po u, vlastní mi pracovní ky a na vlastní  náklady (vč etně

pohońných nńot1, le odst' 2 tohoto č lánku Smlouvy, přebĺ rat a předávat

opravovaná vozidl na adresách:

o Magistrát města - pro vozidla oznaěená ve specifikaci vozové ho parku v č l. ll. jako

MM - vozidla Magistrátu města Hradec Králové : Č eskoslovenské  armády 408, 502

00 Hradec Králové

o Městská policie - pro vozidla označ ená ve specifikaci vozové ho parku v č l. ll. jako

MP - vozidla Městské  policie Hradec Králové : Dlouhá 211, 500 03 Hradec Králové '

Poskytovatel disponuje pro ú č ely plnění  té to Smlouvy Provozovnou, o ní Ž poskytuje

objednateli následují cí  ú daje:
. adresa Provozoú ny: Kutnohorská217/3, 500 04 Hradec Králové  4
. vlastní k a provozovatel Provozovny: AUTO lN s.r.o', lC:25298828
. telefonní č í sla pro spojení s Provozovnou:

Miroslav Kuč era - vedoucí  servisu, tel.:  495533879, mobil:  724o89 748, e-mail:

skodaservis. h k@a utoin. cz

Tomáš  Hampl - servisní  poradce, tel.:  495533879, mobil:  607037 109, e-mail:

skodaservis. hk@autoin. cz

b.

1

Gena za předmět Smlouvy

Strany se dohodly, Že cena za předmět plnění  Smlouvy se stanovuje takto:

1'1 Poskytnuté  SluŽby oceněné  v Pří loze č . 1 té to Smlouvy,,Cenový list" cenou za 'ĺ  hodinu

prací  (poskytnuté  servisní  ú kony explicitně stanovené  č i nerozliš ené  Úkony ú č tované

hodinovou sazbou) se ú č tují jako hodinová sazba krát poč et poskytnutých hodin té to

sluŽby odsouhlasený objednatelem naZakázkové m listu dle č l' Vll. Smlouvy.

1.2 Poskytnuté  SluŽby oceněné  v Pří loze č . 1 té to Smlouvy ,,Cenový list" cenou za daný

Úkon se ú č tují jako cena tohoto ú konu odsouhlasená na Zakázkové m listu dle č l. Vll.

Smlouvy
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1'3 Poskytnuté  SluŽby oceněné  v Pří loze č . 1 té to Smlouvy ,,Cenový list" cenou za

1 kilometr (zajiš tění  odtahu) se ú č tují jako cena v Kë  za 1 kilometr krát poč et kilometrů

odsouhlasený na Zakázkové m listu dle č l. Vll. Smlouvy.

1.4 Poskytnuté  náhradní  dí ly (nejde-li o svolávacĺ  akce) se ú č tují  za obvyklou cenu dle

zákona ć,' 151ĺ 1997 sb., o oceňování  majetku a o změně někteých zákonů , v platné m

znění , a v souladu s č l. ll odst. 4.5 té to Smlouvy. Tato cena nesmí  překroč it maximální

doporuč enou prodejní  cenu pří sluš né ho náhradní ho dí lu stanovenou zastoupení m

dané  znač ky Vozu pro tR, a to vŽdy a výhradně v dané m č ase.

1.5 Poskytovatel je oprávněn fakturovat cenu servisní ch Úkonů  maximálně za ćas
(normohodiny) stanovený pro daný servisní  ú kon výrobcem vozidla.

2. Poskytovatel jako plátce DPH připoćí tává k ceně za realizaci předmětu plnění  dle té to

smlouvy dařl z přidané  hodnoty ve výš i 21 o/o. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době
uskuteč nění  zdanitelné ho plnění , je Poskýovatel oprávněn ú č tovat DPH v procentní  sazbě
odpoví dají cí  zákonné  ú pravě Úč inné  k datu uskuteč nění  zdanitelné ho plnění . V pří padě

takové  změny DPH není  třeba uzaví rat dodatek ke Smlouvě, postač uje pí semné  oznámení
Poskytovatele o takové  změně.

3. Cena za předmět plnění  dohodnutá v č l. V. odst. 1 je cenou ú plnou, koneč nou a zâvaznou'
Poskytovatel prohlaš uje, ż e tyto ceny zahrnují  veš keré  jeho náklady souvisejí cí  s realizací
předmětu té to Smlouvy.

4' Změna dohodnuté  ceny je mož ná pouze při změně sazby DPH v době uskuteč nění
zdanitelné ho plnění .

vt.

Platební  podmí nky, evidence poskytnutých sluŽeb

1. objednatel nebude poskytovat zálohovou platbu.

2' Poskytovatel bere na vědomí , Že objem výkonů  uvedených v Pří loze č . 1 té to Smlouvy není
pro objedn atele závazný a nemusí  být naplněn. Poskytovateli v takové m pří padě nevyplývají
Žádné  nároky na ú č tování dodateč ných odměn, náhrad š kod ani smluvní ch pokut'

3. Poskytovatel je povinen provádět fakturaci poskýnutých sluŽeb prů běŽně dle provedených

ú konů , a to vŽdy nejpozději k 15' dni následují cí ho kalendářní ho měsĺ ce po měsí ci, ve které m

byly SluŽby řádně poskytnuty. Poslední faktura za pří sluš ný kalendářní  rok musí  být předána

k proplacení  do 15. prosince pří sluš né ho kalendářní ho roku.

4' Poskytovatel je oprávněn fakturovat poskytnuté  sluŽby po jejich řádné m a vč asné m
poskytnutí  a po jejich schválení  oprávněnou osobou objednatele pro věci technické  na

Zakázkové m listu dle č l. Vll.

5. Faktura bude vŽdy obsahovat č í slo faktury, specifikaci poskytnuté  sluŽbY a datum její ho

poskytnutí  objednateli, název, sí dlo a DlČ  objednatele, nâzev, sí dlo a DlČ  Poskytovatele,
den odeslání faktury, označ ení  peněŽní ho ú stavu a ú č tu, na kteý má být placeno, vyznač ení
dne splatnosti, fakturovanou č ástku s DPH a bez DPH. Faktura musí  dále obsahovat č í slo
smlouvy objednatele a č í slo i název veřejné  zakázky, na základě které  byla uzavřena tato

Smlouva.

6. Pří lohou kaž dé  faktury musí  být podrobný poloŽkový rozpis provedených prací a materiálu -

Zakězkový list dle č l. Vll. Smlouvy schválený oprávněnou osobou objednatele pro věci
technické .

7. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu Ş  106a zákona ć.235ĺ 2004 Sb.,

o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (zákon o DPH), je povinen

neprodleně o tomto informovat objednatele.
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1

10.

11

12

Bude-li Poskytovatel ke dni poskytnutí zdanitelné ho plnění veden jako nespolehlivý plátce ve
smyslu $ 106a zákona o DPH, je objednateloprávněn č ást ceny odpoví dají cí  daniz přidané

hodnoty uhradit pří mo na ú č et správce daně v souladu s ust' Ş  109a zákona o DPH' o tuto

č ást bude poní Žena cena sluŽeb a Poskytovatel obdrŽí pouze cenu sluŽeb (č ásti sluŽeb) bez
DPH.

Dojde-li po uzavření  Smlouvy ke změně ú č tu Poskytovatele, ktený je zveřejněn na stránkách
Ceské  daňové  správy, je Poskytovatel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Splatnost faktury je 21 dní  od její ho doruč ení  objednateli' Faktura se povaŽuje za uhrazenou

okamž ikem odepsání  fakturované  č ástky z ú č tu objednatele Ve prospěch Úč tu

Poskytovatele.

JestliŽe faktura nebude obsahovat veš keré  ú daje vyŽadované  závaznými právní mi předpisy

Č R nebo touto Smlouvou, nebo v ní  budou uvedeny nesprávné  ú daje (s uvedení m
chybějí cí ch náleŽitostí  nebo nesprávných ú dajů ) nebo nebude doloŽen Zakázkový list

schválený oprávněnou osobou objednatele, je objednatel oprávněn tuto fakturu doporuč eně
č i osobně (prostřednictví m zaměstnance objednatele) vrátit Poskytovateli. Faktura musĺ  být

vrácena do data její  splatnosti' Do doby, neŽ je vystavena nová faktura s novou lhů tou

splatnosti, není  objednatel v prodlení  s placení m pří sluš né  faktury. Po vrácení  faktury je

Poskytovatel povinen vystavit novou fakturu se správnými náleŽitostmi. Splatnost nově

vystavené  faktury je rovněŽ 21 dnů  od její ho doruč ení  objednateli.

Veš keré  platby budou probí hat výhradně v CZK a rovněŽ veš keré  cenové  ú daje budou

uvedeny v té to měně'

vil.
Realizace SluŽeb

Při poskytování  SluŽeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu se závaznými postupy

výrobce (ěi dovozce) konkré tní ho servisované ho vozidla. Při servisu a opravách bude
pouŽí váno schválené  a kalibrované  diagnostické  zařizení , měřicĺ  pří stroje, nářadí  a budou

dodrŽovány technologĺ cké  postupy stanovené  výrobcem. Budou vyuŽity veš keré  moŽnosti

vedoucí  ke sní Žení  nákladů  na servisní  práce doporuč ené  nebo schválené  výrobcem,
pří padně dovozcem vozidla. Jedná se napří klad o vyuŽí vání  výměnných dí lů  při

mechanických opravách, optimální  volba cenové  ú rovně dÍ lů  podlé hají cí ch rychlé mu
opotřebení  (např. třecí ch segmentů  brzd), zodpovědné  stanovení  technologických postupť l

oprav karoserie a laku atp.

Poskytovatel musí  mí t k dispozici po celou dobu trvání  smlouvy nejmé ně 3 techniky
(mechaniky) bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Poskytovatele nebo osoby v jiné m

pracovní m nebo jiné m obdobné m vztahu k Poskytovateli. Na pož âdáni objednatele musí
Poskytovatel dokumenty o jejich vztahu k objednateli předloŽit k nahlé dnutí . Poskytovatel
musí  mí t k dispozici technické  vybavení  k provádění  veš keré ho servisu pro Vozidla.

Poskytovatel je povinen poskytnout plnění  dle té to Smlouvy pouze na základë  objednávek
objednatele (oprávněné ho pracovní ka ve věcech technických). objednatelzadávájednotlivé
objednávky telefonicky a následně osobně u Poskytovatele, oprávněným pracovní kem ve

věcech technických. Zvláš ť  závaŽné  a nákladné  opravy budou potvrzovány elektronickou
poš tou, kde bude objednatelem odsouhlasen postup a náklady spojené  s touto opravou. V
nahláš ení  objednávky je objednatel povinen uvé st, zda je vozidlo pojí zdné  a zda po dobu

opravy poŽaduje zajiš tění  náhradní ho vozidla.

Poskytovatel je povinen bezodkladně po přijetí  objednávky před zahájení m její ho plnění

prové st ocenění  veš keých pracÍ  a materiálu poŽadovaných dle pří sluš né  objednávky a

specifikovat objednateli na Zakázkový list předpokládaný rozsah nutných oprav a jejich

Stránka 7 z Ĺ5

4

srnruĺ ÁnruÍ  ĺ qĚsro ĺ nł otc xnÁlovÉ , Č esxosrovrrusxÉ  ł nĺ '4Áoy 4o8, 502 oo HRADEc rnÁlovÉ
TEL,:  + 420 495 70? 4I0, E-IYAIL:EPODATELNA@N4lvlHK CZ, ID DATOVE SCHRANKY: bebb2in

W !VW H RAIJ ECK RALOVE, ORG



předběŽnou cenu. V případě, Že objednatel poŽaduje zapůjčenínáhradního. vozidla, rovněŽ
uvede naZakázkový iisttermín a místo k jeho převzetí. Specifikaci předběŽné i konečnéceny
stanoví Poskytovatěl v souladu s čl'V. odst. 1' Smlouvy. V případě prováděníjiných úkonů,
neŽ jsou specifikovány v Příloze č.1 tétoSmlouvy, musí Zakázkový list obsahovat téŽ
specifikaci provedených úkonůa jejich kalkulaci.
Návrh na pouŽití dílů,včetně údaje o jejich výrobci, katalogovém čísluaceně se Poskytovatel
zavazujetelefonicky čiosobně konzultovat s objednatelem. Na základě telefonické čiosobní
konzultäce objednätel sdělí celkovou cenu objednávky objednateli písemně (faxem nebo
elektronickou poštou). Práce na objednávce Poskýovatel zahájí ažpo písemném
odsouhlasení(ŕaxemnebo elektronickou poštou) ceny objednatelem. Lhůtystanovené v čl.
lV. odst. 2' běžíod odeslání odsouhlasenĺ objednatelem.

6. Poskytovatel je povinen

Vozidla do místa servisu a po provedení opravy jeho
dopravu do sídlaobjednatele.

11 opravy zâvad vozidel vzniklých v důsledku pojistné události je Poskytovatel povinen
provađctpouze v rozsahu schváleném pojišťovnou likvidujícíkonkrétnípojistnou událost'

vill.
Práva a povinnosti smluvních stran

1 oprávněnými pracovníky Poskytovatele pro realizaci tétoSmlouvy jsou

provádět pravidelné servisní prohlídky Vozidel dle pokynů výrobce'
7. opravy vozidel provádí Poskýovatel standardními způsoby' JestliŽe bez zavinění

Póskyíovatele dojde v průběhu poskytování SluŽeb k nutnosti provést sjednaný rozsah
SluŽeb odchylně, a tímdojde i k moŽnému zvýšenínákladů, je Poskytovatel povinen
informovat cioieonatele (oprávněného pracovníka ve věcech technických) o notře!ţ
provedenípracłnad rámec dohodnuté opravy, včetně cen a druhu pouŽitých náhradních dílů
i< opravě vozidla. Bez jeho souhlasu nejsou vícepráce moŽné.Cena vícepracíse určujedle
příslušnépoloŽky danéhodinovou sazbou dle Přílohy č'1 tétoSmlouvy,,Cenový list".

8. Při převzetí opraveného Vozidla objednatelem (oprávněným pracovníkem Ve věcech
tecnnictych) bude sepsán o provedených pracích předávací protokol podepsaný zástupci
obou smluvních stran. objednatel svým podpisem stvrzuje svůjsouhlas s kvalitou
provedených objednaných prací.
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V přĺpadě nesouhlasu vozidlo objednatel nepřevezme,
uvede svépřipomínky pisemně na předávacíprotokola dohodne s Poskytovatelem náhradní
termín plnění'

9 objednatel můŽe poŽadovat vrácení vyměněných náhradních dílůnebo souhlasit s
pońecháním vyměněných náhradních dílťlz vozidla u Poskytovatele za-účelemjejich
äkologickélikvidace' Rozhodnutí je v kompetenci oprávněného pracovníka objednatele ve
věcech technických.

10 V rámci opravy nepojízdnéhoVozidla z důvodu závady je Poskytovatel na Žádost
objednatele povinen zâjistit dopravu
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3

4.

5.

oprávněnými pracovní ky objednatele pro realizaci té to Smlouvy jsou:
. ve věcech smluvní ch (nikoliv ale ve smyslu č init právní  ú kony):

o pro Magistrát města Hradec Králové :

Bc' lvan Huš ek, vedoucí  odboru vnitřní ch sluŽeb, tel':  + 420 4957o7 250,
ivan.husek@mmhk.cz

o pro Městskou policii Hradec Králové :

JUDr. Martina Mate, právní k městské  policie, tel':+ 42o 495707 934,731 131 082,
martina.mate@mmhk.cz

ve věcech technickÝch:

o Pro vozidla Magistrátu města Hradec Králové :
Pavel Váňa, dispeč er - doprava, tel':  + 420 495 707 269,731 131 144,
oavel.vanaĺ @mmhk.cz

Pro vozĺ dla Městské  policie Hradec Králové :
Stanislav Hrů š a, technik, tel.:  + 420 731 131088, stanislav.hrusa@mmhk.cz

V pří padě, Že dojde ke změně kontaktní ch osob nebo kontaktní ch Údajů  u nich uvedených,
jako je e-mail apod., není třeba uzaví rat dodatek k té to smlouvě, postač í  pí semné  oznámení
o té to změně doruč ené  druhé  smluvní  straně, pro kterou je uŽĺ vání  těchto nových Údajů

závazné  od okamŽiku doruč ení .

Práva a povlnnosti Poskytovatele:

Poskytovatel je povinen při poskytování  SluŽeb dodrŽovat obecně závazné  právní  předpisy

a platné  technické  normy vztahují cí  se k jeho č innosti, ří dit se touto Smlouvou, pokyny

objednatele a podklady, které  mu byly č i budou prokazatelně předány a postupovat v
souladu se zájmy objednatele. Způ sob poskytování  SluŽeb musí  po celou dobu realizace v

maximální  mí ře respektovat nutnost zajiš tění  provozu vozidel objednatele. Při poskytování

SluŽeb je Poskytovatel povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů , které

by mohly mitza následek Újmu na právech objednatele nebo vznik š kody.

Poskytovatelje povinen provádět SluŽby řádně, vč as, s potřebnou odbornou pé č í  a v souladu
se zájmy objednatele. Poskytovatelje povinen jednat podle pokynů  objednatele s tí m, Že se
mů ž e od pokynů  objednatele odchýlit, jen je-li to nalé havě nutné  v zĄmu objednatele a

Poskytovatel nemů Že vč as obdrŽet jeho souhlas, ustanovení  s 2594 Zákona tí m není

dotč eno. V pří padě větš í kumulace poŽadavků  na provedení prací stanoví  objednatel prioritu

jejich provedení .

Poskytovatel je oprávněn na Vozidlech objednatele provádět a zajiš t'ovat pouze č innosti

uvedené  v č lánku ll' té to Smlouvy, zejmé na není  oprávněn bez pí semné ho souhlasu
objednatele provádět jaké koliv změny nebo ú pravy na Vozidlech objednatele'

Poskytovatel se zavazuje mí t po celou dobu platnosti té to Smlouvy sjednáno pojiš tění  pro

pří pad uplatňování  nároků  z t itulu náhrady š kody vzniklé  při výkonu podnikatelské  č innosti

Poskytovatele, a to v minimální výš i 2 miliony Kč  s maximální spoluú č astí  10 % . Poskytovatel
je povinen umoŽnit zástupci objednatele kdykoli nahlé dnout do originálu pojistné  smlouvy
nebo obdobné ho dokladu, z nichŻ bude zřejmé , ž e má sjednáno pojiš tění  odpovědnosti za

š kodu způ sobenou třetí  osobě na pojistnou č ástku v minimální  výš i 2 mil. Kč  s maximální
spoluÚč astí  10 o/o, a to vŽdy nejpozději do 5 dnů  od výzvy objednatele ke splnění  předmětné

povinnosti' Náklady na pojiš tění  odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté  v č lánku V'
Poskytovatel je dále povinen objednatele bezodkladně informovat o změně pojĺ stné
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smlouvy. Zánik pojiš tění  nebo sní Žení  jeho výš e plnění  pod uvedenou hranici v prů běhu

plnění  Smlouvy bude posuzováno jako podstatné  poruš ení  Smlouvy Poskytovatelem'

6. Poskytovatel je oprávněn k plnění  té to Smlouvy pouŽí t pouze těch třetí ch osob, které  jsou

uvedeny v jeńo nabí dce na tuto zakázku jako poddodavatelé , s výjimkou poddodavatelů

poskytujÍ cí óh náhradní  dí ly. PouŽití  dalš í ch třetí ch osob k plnění té to Smlouvy je podmí něno

předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

7. Pokud Poskýovatel prokâzal č ást kvalifikač ní ch předpokladů  
poddodavatele, je povinen zajistit, aby poddodavatel poskytoval i tomu odpoví dají cí  č ást

smluvní ho plnění ' Výměna tohoto poddodavatele v prů běhu plnění  smlouvy je moŽná pouze

s předchozí m souhlasem objednatele' Pokud Poskytovatel prokáŽe, Že nový poddodavatel

splňuje kvalifikač ní  předpoklady v obdobné m rozsahu, objednatel neodepře bezdů vodně

souhlas.

8' Poskytovatel není  oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývají cí  z té to Smlouvy třetí

osobě bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele'

9. Poskytovatel je povinen předat objednateli vš e, co od/pro objednatele při plnění  Smlouvy

zí skaj, zejmé na potřebnou dokumentaci, kterou za objednatele převzalv prů běhu plnění té to

Smlouvy (např' doklady k namontovaným dí lů m).

Práva a povinnosti objednatele:

1o. objednatel nebo j í m pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat způ sob poskytování  SluŽeb

Poś kytovatelem, a to kdykoliv po celou dobu jejich poskytování . Zjistí -li objednatel, Že

Poskýtovatel provádí SluŽby V rozporu s touto Smlouvou, je objednatel oprávněn doŽadovat

se toňo, aby Poskytovatel odstranil vady vzniklé  vadným postupem a č innost nadále prováděl

řádným zfů sobem a v souladu se Smlouvou. JestliŽe tak Poskytovatel neuč iní  ani

v přiměřené  lhů tě k tomu poskytnuté  a postup Poskytovatele by nepochybně vedl k poruš ení

Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo nechat vadně prováděné

SluŽby tŕ etí m subjektem a na náklady Poskytovatele. Poskytovatel výslovně souhlasí

s tí m, Že je objednatel oprávněn kontrolovat provádění  SluŽeb prostřednictví m třetí  strany.

objednatel v tâkové mto pří padě bude informovat Poskytovatele o identifikaci té to třetí strany

a Poskytovateljí  poskytne při kontrole stejnou souč innost jako objednateli.

11' objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli souč innost nezbytnou k řádné mu plnění

zâvazkť l Poskytovatele podle té to Smlouvy; v pří padě, Že ke splnění  závazku Poskytovatele

bude zapotřebí , aby Poskytovatel jednal jmé nem objednatele, poskytne objednatel

Poskytovateli k jednání  v nezbytné m rozsahu plnou moc.

lx.

Přeruš ení  a zastavení  poskytování  SluŽeb

Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytné m rozsahu přeruš it

poskytovánĺ  SluŽeb, jestliŽe:

- poskytování SluŽeb brání vyš š í moc,
- přivýskytu váŽných skrytých překâŽekbrání cí ch řádné mu poskytování SluŽeb, o nichŽ

Poskytovatel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způ sobem

vyřeš it tak, aby nemuselo být přeruš eno poskytování  SluŽeb
- dojde k zastavení  poskytování  SluŽeb rozhodnutí m k tomu pří sluš né ho státní ho orgánu

nikoliv z dů vodů  na straně Poskytovatele

Přeruš ení m poskytování SluŽeb z uvedených dů vodů  přestávají dnem přeruš ení  běż et lhů ty

tí mto přeruš ení m dotč ené .
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objednatel je oprávněn přikázat Poskytovateli přeruš ení  poskytování  SluŽeb na nezbytně

nutnou dobu a v nezbytné m rozsahu, zejmé na jestliŽe:

- pracovní ci Poskytovatele při práci poruš í  platné  technické  a bezpeč nostní  normy a

předpisy,
- by vadný postup Poskytovatele nepochybně vedl k podstatné mu poruš ení Smlouvy,
- je ohroŽena bezpeč nost poskýovaných SluŽeb, Život nebo zdraví  pracovní ků  nebo

hrozí -li j iné  hospodářské  š kody.

Přeruš ení  poskytování  SluŽeb objednatelem z výš e uvedených dů vodů  nestaví  běh

smluvní ch lhů t tí mto přeruš ení m dotč ených a nezaklâdá nárok Poskýovatele na ú hradu

ví cenákladů  vyvolaných přeruš ení m.

X.

Vyš š í  moc

1' Vyš š í  mocí  se pro potřeby té to Smlouvy rozumí  události, které  nastaly za okolností , které

nemohly být odvráceny ú č astní ky té to Smlouvy, které  nebylo moŽné  předví dat a které  nebyly

způ sobeny chybou nebo zanedbání m ž ádné  ze smluvní ch stran, jako např. války, revoluce,

p,oŽáry, záplavy, zemětřesení , epidemie nebo dopravní  embsrga. Vyš š í  mocí  není

nedostatek ú řední ho povolení  anijiný zâsah orgánu státní  moci v Ceské  republice.

2' Nastane-li situace vyš š í  moci, uvědomí  pří sluš ný ú č astní k té to Smlouvy bez zbyteč né ho

odkladu o takové m stavu, o jeho pří öině a jeho skonč enĺ  druhé ho Úč astní ka. Poskýovatelje
povinen hledat alternativní  prostředky pro splnění  Smlouvy.

3. Trvá-li vyš š í  moc dé le neŽ 6 měsí ců  a nedohodnou-li se smluvní  strany v té to době na

alternativní m řeš ení , má objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

4' V takové m pří padě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění  si ponechat za sjednanou

ú hradu a hledat alternativní  řeš ení  ke splnění  Smlouvy s j iným partnerem'

xt.

odpovědnost za vady a za š kodu

1. Rozsah, kvalita a provedení  SluŽeb musí  přesně odpoví dat poŽadavků m objednatele a

vymezení  uvedené mu v té to Smlouvě' Jaké koliv odchylky od objednatelových poŽadavků  č i

tónoto vymezení  budou v souladu s ust. Ş  2615 Zë lkona chápány jako vadné  plnění .

2' Poskytovatel přejí má odpovědnost za vady a zâruku za jakost (odstranění  závad) ve smyslu

ust. $ 2099 a náś l. a ust. Ş  2113 a násl' Zákona v dé lce 24 kalendářní ch měsí ců  nebo ujetĺ

20 ooo Km od provedení  opravy podle toho, která událost nastane dří ve.

3. Poskytovatel neodpovidâ za vady, které  byly po převzetí  SluŽeb způ sobeny objednatelem,

neoprávněným zásahem třetí  osoby č i neodvratitelnými událostmi.

4' V pří padě, Že poskytované  SluŽby vykazují  vady, musí  tyto vady objednatel pí semně

u Poskytovatele reklamovat. Pí semná forma je podmí nkou platnosti reklamace. V reklamaci

musí  objednatel uvé st, jak se zjiš těné  vady projevují '

5. V pří padě, Že se jedná o Vadu, kterou lze odstranit, má objednatel právo na bezplatné

odstranění  vad nebo nedodělků .

6. Poskytovatel odpoví dá za š kodu, která vznikne objednateli v pří č inné  souvislosti s tí m, Že

Poskytovatel nepostupoval v souladu se Smlouvou nebo poruš il právní  předpisy öi pokyny

Objednatele.

7. Poskytovatel odpoví dá objednateli za veš keré  š kody, které  vzniknou na Vozidlech po jejich

převzetí  do opravy öi servisu.
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2.

3

4.

xil.
ochrana informací

obě strany jsou povinny zajistit utajení  zí skaných dů věrných informací  způ sobem obvyklým
pro utajování  takových informací , nenĹli výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí  bez
ohledu na ukonč ení  ú č innosti té to Smlouvy. obě strany jsou povinny zajistit utajení

dů věrných informací  i u svých zaměstnanců , zástupců , jakoŽ ij iných spolupracují cí ch třetí ch

stran a poddodavatelů , pokud j im takové  informace byly poskytnuty.

Za dů věrné  informace se bez ohledu na formu jejich zachycení  povaŽují  veš keré  informace,

které  nebyly dotč enou stranou označ eny jako veřejné , které  se týkají  dotč ené  strany nebo
j í m zajiš ť ovaných č inností  anebo informace, s nimiŽ je pro nakládání  stanoven právní mi

předpisy zvláš tní  reŽim utajení  (zejmé na hospodářské  tajemství , státní  tajemství , bankovní
tajemství , sluŽební  tajemství ). Dále se povaŽují  za dů věrné  informace takové  informace,

které  jsou jako dů věrné  rnýslovně dotč enou stranou označ eny.

Za dů věrné  informace se v Žádné m pří padě nepovaŽují  informace, které  se staly veřejně

pří stupnými, pokud se tak nestalo poruš ení m povinnosti jejich ochrany, dále informace

zí skané  na základě postupu nezávislé ho na té to Smlouvě nebo druhé  straně, pokud je

některá ze stran schopna tuto skuteč nost dolož it, a koneč ně informace poskytnuté  třetí

osobou, která takové  informace nezí skala poruš ení m povinnostijejich ochrany.

Poskytovatel se výslovnë  zavazuje zachovávat mlč enlivost o vš ech datech zí skaných nebo

pří stupných v informač ní m systé mu objednatele nebo i j inak, zejmé na o osobní ch Údají ch

(dle zákona ć,' 110ĺ 2019 Sb., o zpracování  osobní ch ú dajů , ve znění  pozdějš í ch předpisů ) a

o bezpeč nostní ch opatření ch, jejichŽ zveřejnění  by ohrozilo zabezpećení osobní ch ú dajů  (za

podmí nek dle zákona ć ' 11oĺ 2o19 Sb., o zpracování  osobní ch ú dajť ').

Poskytovatel předem zaváŽe mlč enlivostí vš echny své  pracovní ky idalš í osoby, u kteých lze

předpokládat, ž e mohou v souvislosti s plnění m poskytovatele podle té to Smlouvy přijí t do

styku s osobní mi ridaji vedenými objednatelem. Povinnost mlč enlivosti trvá i po ukonč ení
platnosti té to Smlouvy.

xlll.
Smluvnĺ  sankce

1' Poskytovatelsezavazuje uhradit, pro pří pad své ho prodlení s řádným a ú plným poskytnutí m

SluŽeb v souladu s objednávkou vystavenou objednatelem, smluvní  pokutu ve výš i 1 o/o z
ceny řádně a ú plně neposkytnutých sluŽeb zakaŽdou započ atou hodinu prodlení , nejmé ně

vš ak 200 Kć za kaŽdou započ atou hodinu prodlení '

2. V pří padě, ž e Poskytovatel nesplní  jakoukoliv svoji dalš í  povinnost upravenou touto

Smlouvou, na kterou byl objednatelem předem upozorněn, zaplatí  objednateli smluvní
pokutu ve výš i 5.000 Kć zakaž dý jednotlivý zjiš těný pří pad.

3. Za poruš ení  povinnosti mlč enlivosti specifikované  v č lánku Xll. té to Smlouvy je Poskytovatel
povinen uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kč , a to zakaŽdý 1ednotlivý pří pad

poruš ení  povinnosti.

4' V pří padě, Že objednatel bude v prodlení  se zaplacení m faktury Poskytovatele, zaplatĺ

Poskytovateli ú rok z prodlení  ve výš i stanovené  naří zení m vlády ć '' 351ĺ 2013 Sb. za kaž dÝ

zapoćatý den prodlení . V pří padě, Že objednatel neuhradí  Poskytovateli platbu do 30 dní  po

termí nu splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přeruš it poskytování  SluŽeb aŽ do doby plné

ú hrady nebo od Smlouvy okamŽitě odstoupit.
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5. Smluvní  pokuta je splatná do 21 dnů  od pí semné ho doruč ení  vyú č tování  smluvní  pokuty

druhé  Smluvní  straně. Vyú č tování  smluvní  pokuty musí  vŽdy obsahovat popis a č asové

urč ení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Smluvní strany ú č tovat

smluvní  pokutu. Vyú č továnĺ  musí  dále obsahovat informaci o způ sobu ú hrady smluvní
pokuty. objednatel si vyhrazuje právo na urč ení způ sobu ú hrady smluvní  pokuty, a to vč etně

moŽnosti zápoč tu proti které koliv splatné  pohledávce Poskytovatele vů č i objednateli'

Poskytovatel se té Ž zavazuje uhradit objednateli veš keré  náklady vzniklé  objednatelití m, Že

byl objednatel nucen řeš it stav vzniklý prodlení m Poskytovatele.

Zaplacení m jaké koli smluvní  pokuty podle té to Smlouvy není  dotč en ani limitován nárok

objednatele na náhradu vzniklé  š kody v plné  výš i.

Smluvní  strany prohlaš ují , Že sjednaná výš e smluvní ch pokut je přiměřená významu

zajiš těné  právní  povinnosti. Smluvní  strany se dohodly, Že ustanovení  $ 2o5o Zákona se
nepouŽije.

Smluvní  strany nesou odpovědnost za způ sobenou š kodu v rámci platných právní ch

předpisů  a té to Smlouvy. Smluvní  strany se zavazují  k vyvinutí  maximální ho t isilí

k předcházení  š kodám a k minimalizaci vzniklých š kod.

Smluvní  strany se zavazují  upozornit druhou smluvní  stranu bez zbyteč né ho odkladu na

vzniklé  okolnosti vyluč ují cí  odpovědnost brání cí  řádné mu plnění  té to Smlouvy. Smluvní

strany se zavazují  k vyvinutí  maximální ho ú silí  k odvrácení  a překonání  okolností  vyluč ují cí ch

odpovědnost.

6

7

I

I

10

xtv.

Doba trvánĺ  a mož nost ukonč ení  Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzaví rá na dobu urč itou v trvání  4 let.

2' Tuto Smlouvu lze ukonč it pí semnou výpovědí  které koliv ze smluvní ch stran, a to i bez

uvedení  dů vodu. Výpovědní  lhů ta č iní  3 měsí ce a zaćí ná běŽet první m dnem měsĺ ce

následují cí ho po měsí ci, ve které m byla výpověd'doruč ena druhé  smluvní straně'

3. objednatelje oprávněn odstoupit od té to Smlouvy v pří padě, Že Poskytovatel bude v prodlení

se ż ahájení m poskýování  SluŽeb po dobu delš í  neŽ deset (10) pracovní ch dní  oproti termí nu

uvedené mu v č lánku lV. odst. 2. té to Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) pracovní ch

dní  od doruč ení  pí semné  výzvy objednatele;

4' Smluvní  strany se dohodly, Že objednatelje oprávněn od té to Smlouvy odstoupit v pří padě,

Že Poskytovatel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem.Za podstatné  poruš ení  Smlouvy

se povaŽuje zejmé na poruš ení  povinností  stanovených vč láncí ch Vll. odst. 1',2.,5.,6.,8.,
č l. Vlll. odst' 2., 3', 4.,5., 9. a č l. Xll' odst' 1' té to Smlouvy.

5. KaŽdá ze smluvní ch stran je oprávněna pí semně odstoupit od Smlouvy:

4'1 pokud na majetek druhé  smluvní  strany byl prohláš en konkurz nebo povoleno

vyrovnání ,

4'2 pokud návrh na prohláš ení  konkurzu byl zamí tnut pro nedostatek majetku druhé

smluvní strany,
4'3 pokud druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

4.4 z dů vodů  stanovených obč anským zákoní kem.

6. odstoupení m od Smlouvy se smlouva neruš í  od poč átku, ale okamŽikem doruč ení
pí semné ho oznámení  o odstoupení druhé  smluvní  straně.

7. odstoupení m od smlouvy není  dotč en nárok objednatele na náhradu š kody.
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Ukonč ení m té to Smlouvy nejsou dotč ena ustanovení  týkají cí  se smluvní ch pokut, ochrany
dů věrných informací  a ustanovení  týkají cí  se takových práv a povinností , z jejichž - povahy

vyplývá, ž e mají  trvat i po skonč ení  Úč innosti té to Smlouvy.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy obě smluvní  strany protokolárně provedou inventuru

a vyú č tování  dosud provedených prací  a vypořádání  vzájemných závazků  plynoucí ch ze
Smlouvy.

V pří padě předč asné ho ukonč ení  té to Smlouvy má Poskytovatel nárok na ú hradu Sluż eb
řádně provedených v souladu s touto Smlouvu ke dni předč asné ho ukonč ení té to Smlouvy.

xv.
Zâvé rećnâ ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té to smlouvy oběma smluvní mi stranami a

ú č innosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní  strany prohlaš ují , Że na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon ć,' 34012015 Sb., o

zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti něktených smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), a objednatelje dle Ş  2 cit. zákona subjektem, jehoŽ smlouvy
se povinně uveřejňují  prostřednictví m registru smluv.

Smluvní strany prohlaš ují , Že smlouva neobsahuje Žádná obchodní tajemství a Poskýovatel
souhlasí  s uveřejnění m smlouvy (vč . metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

Poskytovatel prohlaš uje, ż e souhlasí  s uveřejnění m té to smlouvy v plné m znění  (vč etně

vš ech pří loh) v registru smluv.

Dle $ 5 odst' 5 zákona ć,' 340ĺ 2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádné mu uveřejnění
smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způ sobem tam stanoveným, a to vč etně vyplnění
metadat. Smluvní  strany se dohodly, Že uveřejní  metadata v ní ž e uvedené m rozsahu a

prohlaš ují , Že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvn í ch stran :

obiednate"l:  Statutární město Hradec Králové , Č eskoslovenské  armády 408, 502 00 Hradec

Králové , lCo: 00268810, lD datové  schránky: bebb2in

Poskvtovatel:AUTO lN s. r' o', Sí dlo:  Poděbradskâ292,530 09 Pardubice, odš těpný závod

ALJTO sľ o- Kutnohorská 217ĺ 3, 5o0 04 Hradec Králové  4, ll:25298828, lD datové

schránky: m6kpcut

vymezení  předmětu smlouvy: zajiš tění  servisu ÚdrŽby a oprav sluŽební ch automobilť l

cena: 2'800.000 Kč  bez ĐPH za 48 měsí ců  plnění  smlouvy

datum uzavření  smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou

Smluvní  strany prohlaš ují , Že mají  ke dni podpisu Smlouvy k dispozici veš keré  dokumenty

označ ené  jako pří loha Smlouvy'

Strany se dohodly, Že se tato smlouva a vztahy z ní  vyplývají cí  ří dí  ustanovení mi zákona č .

8912012 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění .

Měnit nebo doplňovat text smlouvy je moŽné  jen formou pí semných vzestupně č í slovaných
dodatků  podepsaných zástupci obou smluvní ch stran. Smluvní  strany sjednávají , Že měnit

nebo doplňovat text smlouvy je moŽné  pouze formou pí semných dodatků  podepsaných

oběma smluvní mi stranami. MoŽnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vyluč ují .

Poskytovatel prohlaš u je,Že sije vědom skuteč nosti, Že podle ustanovení  $ 2 pí sm. e) zákona

Ö,.32ot2oo1 o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně někteých zákonů  (zákon o

finanč ní  kontrole)ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , je osobou povinnou spolupů sobit přivýkonu

finanč ní  kontroly prováděné  v souvislosti s ú hradou zboż í  nebo sluŽeb z veřejných výdajů .
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1o. Je-li nebo stane-li se některé ustanovenítéto smlouvy neplatné čineúčinnén,edotýká se to
ostatních ustanovení tétosmlouvy, která zůstávajíplatná a účinná.Smluvnístrany se v tomto
případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinnénovým ustanovením
platným iÚčinným, kterénejlépeodpovídá původně zamýšlenémuekonomickému účelu
ustańovení neplatného/neúčinného.Do tédoby platíodpovídajícíúprava obecně závazných
právních předpisů teské republiky.

11' Spor, kteý vznikne na základě této Smlouvy nebo kteý s ní souvisí, se smluvní strany
zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud moŽno do třiceti (30) dníode dne, kdy o
sporu ;eona smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Smluvní strany se dohodly, Že
v'souládu s Ş89a zákona č.99/1963, občanskýsoudní řád, veznění pozdějšíchpředpisů,
bude pro veškeréspory ztétoSmlouvy plynoucí,místně příslušnýsoud objednatele.

12' Smluvní strany se dohodly, Že jednacím jazykem pro veškerá plnění vyplývajícíz této
Smlouvy je ţhradně jazyk český'

13' Tato Smlouva je vyhotovena v českémjazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
z nichždva obdrŽí Poskytovatel a dva objednatel.

14. Nedílnou součástíSmlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 - Cenový list

15. Smluvní strany prohlašují,Že si tuto Smlouvu přečetly, Že s jejím obsahem souhlasí a Že tuto
Smlouvu uzavřely nazâkladë svésvobodné avážnévůle. Na důkaz této skutečnosti k ní
připojují svépodpisy.

2Ü20
V Hradci Králové on"...'!.9.-02_ V Hradci Králové one 2020..1.2' 02'
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smlouvy - cenový
Kalkulace nabí dkové  ceny

smluvní  strany sjednávaji tento cenĺ k slUŽeb:

Cena s OPH za
pňgdpokládaný

rozsah za 4 Í okyhodln pracl nebo
ú konú  ngbo

Předpokládâný
Í ozsah za 4 roky cenâ bez DPH za

předpokládaný
roz8ah za 4 rokyí  hodinu pracĺ

nebo za í  km

ôDPH21% za
ú kon nobo za

Cena bez OPH za

daný ú kon nebo a
í  hodinu pŕ acĺ

nebo za I  km

sluź ba -

ú kon nebo pŤ áGe

(b€z mateÍ iálu}
MM

50 53041 760 Kč72580 Ka 702Ki
sryisnl prchlldka předepsaná pro dané  vozidlo - sazba za ú kon

1

24 56320 300 K('lt41 450 Ka 1 755 Kč
2

soNisnl prohlĺ dka při inl6Nalu na kompl€lnĺ  výměnu rczvodové  sdy _ sazba

za ú kon

't427811 800Kč20590 Kč 714KČ
s

kotouěů doslič ekVč €lně bŹdovéa kapaliny,(ubudoVých
zawbá ú konzadnĺnâ bubny -nápravě'3

10 7698 900 Kč1 077 Ka 10890 Kčopí ava přednĺ  nápravy - popřĺ padě výměna oolé  ýdy - sazba za
4

40 07533 120 Ki278 Rć 144230 K(
kol - szba za ú kon

a domontát celých kol na vozidĺ o'(např letnĺ  za zimnl), s vyváž €nĺ m
5

37 75231 200 Kč
520 Ka 629 Ka

pí ác€ - hodinová szba6

28 55623 600 Kč40590 Kć 714Ki
práo€ _ hodinová szba7

14 03611 600Kč351 Kč 40290 Ktpráce - oprava ol€klÍ oniky - hodinová $zbaI

18 15015000K(30500 Ka 605 Kč
G@molrie náprav vozidla _saŻba za ú konI

2807223 200 Kč351 Kč 80290 Kč
závad a vymazánĺ  ohyb - $zba za ú kon10

2662200 220oKč't3 Ka11 Ka
odlahu a asislenč nĺ oh služ €b na ú z€mĺ  EU - €zba Kč '/1km

11

69 93857 800 K(350 Kć 200289 K(
ú kony nobo vĺ @prá@ vzniklé  pfi opravě vozidla - hodinová wba

12

339 38'l Kč280 480 Kčxxxxx xxxxxxxxxxCelkom za vozidla MM

Cena s DPH za
přodpokládaný

rozsah a 4 roky

Cana bez DPH za
předpokládaný

rozsah za 4 roky

Předpokládaný
roz8ah za 4 roky

(poč et ú konü ngbo
hodin prací  nebo

km)

s DPH 2l%  za

daný ú kon nebo za

í  hodlnu pracl

nlbo za ĺ  km

Cena bez DPH za
daný ú kon nebo za

í  hodinu pÍ acĺ

nebo za í  km

sluŽba -

ú kon nebo práce
(bez mateńálu}

MP

2AO7223 200 Kt80351 Kć290 Kt
soNis výměny olojo po 15 ooo km' ż ĺ ž oné  podmĺ nky - sazba za ú kon

I

56 144 Kč46 400 Kč80702K4580 Kčg€ryis po 30 ooo km' áĺ ž ené  podmĺ nky - ýzba za ú kon
2

21 417 Ka17 700 KČ30590 Kč 714R1
3

budových kotouč ů  vč otně doďič ok a budové  kapaliny,(u

zadnĺ  nápravě' bubny - č oliďi) - sazba za ú kÔn
výměna

nabubny

17 23014240K41 o77 Kč 16890 Ktoprava přodnl nápravy _ popřlpadě výměna celé  sdy - $zba za
4

33 39627 600 Kć120278Ka230 Kalvlontáž  a demontáż  colých kol na vozidlo,(nápř l€tnl za Żimnĺ ), s vyváž enĺ m

př6dnĺ oh kol - sŻba za ú kon5

50 336 Kč41 600 Kč80629 Ka520 Kt
práce - hodinová wba6

42 834Kč35 400 K(bu590 Ka 714Kč
pí ác€ - hodinová szba7

14 03611 600Kč351 Ka 40290 Kćpí áce - opÍ ava oĺ €Krcniky - hodinová sazbaI

'18 15015 000 KČ30605 Kť500 Kč
3mmgtrio náprav vozidla -sazba za ú konI

56 144 Kč46 400 Kč160351 Kč290 K(
záVad a vymazánl chyb ' sazba za ú kon10

2 662 Kt2 200 Kč20013 Kć1'l Kč
odtâhu a asislenč nlch služ eb na ú zomĺ  EU - sazba Kč /1km

11

10 890 Kč60 9 000 K(182Kč150 Kť- í €vize zařĺ zenĺ  kaž dý rok nobo po ujotĺ  1oooo km (dlo ú dajů  výrobce

zařĺ z€nĺ ) - sazba za ú kon12

42 000 Kč 50 820 Kť120424Kč350 K(LPG _ výměna filtru plynné  a kápalné  fázo a sořĺ z€nĺ  s€kvonćnĺ ho vslřikovánĺ

dto signalizaco stavu - sazba za ú kon13

104 907 Ka86 700 Kč300350 Ka289 Kč
ú kony nebo vlc€prácg vznikló při opravě vozidla ' hodinová

14

MP

Nabĺ dková cena pro hodnocenĺ  nabidek:

(dle bodu 7 uizw k podání  nabí dky)
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Věc: Plná moc

Uděluji plnou moc panu Ladislavu Koěímu, narozeného dne 3í.bňezna 1957,bytem
Husova 1879, Hořice

k listinnému i elektronickému podávání nabídek čižádostíovysvětlení, podpisům
nabídek a vysvětlení nabídek a dále k podpisůmKupních smtuv a k zastupování
spoleěnostiv případě výběrovýchŕizenía veřejnýchzakázeka ke všem věcem a
náležitostem s tímspojených. Podepisování potřebných dokladůbude formou
klasického ručníhopodpisu a/nebo formou ověřeného elektronického podpisu za
společnost AUTO !N s. r. o.
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