
RÁMcovÁ SMLOUVA o DíLo č. vZ/2019/3/08-RSD

uzavřená podle §2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Daníček s.r.o.
Se sídlem: Vizovická 423, 76001 Zlín
Zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47280
jednající: Miroslav Kulhánek
ıčz 25946955
Dıčz c225946955
čı'Síø účtu: čSOB as. 193237206/0300
(dále jen "Zhotovitel")

Objednatel: Zdravotnická Záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková Organizace
Se sídlem: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
jednající: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem
ıč; 62182137
Dıčz cZ62182137
Číslo účtu: 1400012339 /0800 Česká Spořitelna a.S.
(dále jen "objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku vsouladu Sustanovením §2586 a následujících Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů tuto:

rámcovou smlouvu 0 dílo
(dále též jen „Smlouva")

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele k provádění komplexního pozáručního servisu,
mimozáručních a pozáručních oprav i oprav po dopravních nehodách motorových vozidel objednatele
podle potřeb Objednatele (dá/e též jen „M1 Pozáručním servisem se rozumí pravidelné servisní
prohlídky v rozsahu stanoveném výrobcem na jednotlivé typy vozidel v době po uplynutí Záruční doby na
vozidlo. Pravidelné servisní prohlídky vrozsahu Stanovém výrobcem vdobě trvání Záruční doby na
vozidlo nejsou předmětem této smlouvy, ale opravy Související sběžným opotřebením dílů (např.
brzdové komponenty) uskutečněné v Záruční době jsou považovány pro účely této smlouvy Za pozáruční
servis, pokud jejich oprava neproběhne v rámci předepsané pravidelné Servisní prohlídky. Předmětem
této smlouvyjsou dále dodávky náhradních dílů na vozidla objednatele.
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Tato Smlouva upravuje podrobné podmínky a práva a povinnosti smluvních Stran při provádění oprav a

Servisu motorových vozidel objednatele podle požadavků vymezených v Zadávacím řízení, jež

předcházelo uzavření této Smlouvy. Smluvní Strany prohlašují, Že mají Zájem na navázání a udržení

dlouhodobých výhodných vztahů Založených na vzájemné důvěře a serióznosti. Za tímto účelem Se

Smluvní Strany dohodly na Spolupráci při provádění oprav a Servisu motorových vozidel objednatele, a to

za podmínek upravených touto Smlouvou.

III. Místo, doba a způsob plnění

Jednotlivá díla (opravy a Servis) budou prováděny na základě objednávek, které budou podávány

objednatelem zhotoviteli prostřednictvím e-maìlu či telefonicky.

Na základě každé objednávky objednatele bude Sepsán Zakázkový list, který bude mít povahu dílčí

jednotlivé Smlouvy o dílo uzavřené na Základě této rámcové smlouvy ohledně jednotlivé opravy či

servisního úkonu. Zakázkový list bude Obsahovat Zejména Specifikaci předmětu a obsahu jednotlivé

opravy či Servisního úkonu (díla), místo plnění, cenu díla a termín dokončení díla. Nesplní-Ii zhotovitel

termín dokončení díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za

každý Započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu

škody.

Ceny Za jednotlivá díla budou stanovovány podle hodinových Sazeb cen Za jednotlivé druhy oprav

sjednaných vpříloze č. 1, která je nedílnou Součástí této smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje dodávat

objednateli motorový olej SAE 5W-30 splňující normu VW 507 00 za cenu sjednanou v příloze č. 1, která

je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel Se Zavazuje poskytovat objednateli po dobu trvání této

smlouvy slevu ve výši 10% Zdoporučených maloobchodních cen náhradních dílů používaných při

provádění běžných oprav podle této smlouvy. Zhotovitel Se zavazuje poskytovat objednateli po dobu

trvání této smlouvy slevu ve výši 5% Z doporučených maloobchodních cen náhradních dílů používaných

při provádění oprav vozidel po dopravních nehodách. Za běžnou Opravu se považuje každá jiná oprava

vozidla objednatele než oprava po dopravní nehodě.

Zhotovitel se zavazuje v každém jednotlivém případě převzít vozidlo objednatele do Servisu nejpozději

do 8 hodin od uplatnění objednávky objednatele na provedení opravy či servisního úkonu, bez ohledu na

pracovní či mimopracovní dobu. Zhotovitel je povinen Zahájit provádění prací na vozidle objednatele

vsouladu Se zakázkovým listem nejpozději do jedné hodiny od převzetí vozidla do Servisu; to neplatí,

pokud Se v dané době nachází v servisu v daném Servisním místě též jiné vozidlo objednatele -

vtakovém případě rozhodne o prioritě jednotlivých oprav objednatel. Nesplní-li Zhotovitel některý Ze

svých Závazků uvedených v předchozích větách tohoto odstavce, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní

pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen

nárok objednatele na náhradu škody.

Místem plnění podle této smlouvy jsou jednotlivá Servisní místa Zhotovitele. Seznam Servisních míst

Zhotovitele Sjejich kontaktními údaji a s uvedením rozsahu nabízených služeb na jednotlivých servisních

místech je přílohou č. 2 a nedílnou součástítéto Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje na žádost objednatele Zajistit odtah nepojízdného vozidla v rámci Zlínského kraje

Z místa určeného objednatelem do svého nebližšího Servisního místa. Cena Za odtah vozidla bude

stanovena podle Sazby za kilometr Sjednané v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje na žádost objednatele Zapůjčit objednateli náhradní vozidlo pro dopravu řidiče

Zpět na výjezdovou základnu objednatele. Cena Za Zapůjčení náhradního vozidla je Stanovena podle

Sazeb sjednaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
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IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se Zavazuje provádět jednotlivá díla podle Zakázkových listů za podmínek a Způsobem
Sjednaným vtéto Smlouvě a objednatel Se zavazuje řádně provedená díla převzít a Zaplatit Za ně
zhotoviteli ceny sjednané v souladu S touto Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla vtrvání 6 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Tím
nejsou dotčeny případné delší Záruční doby poskytované na jednotlivé díly použité při Opravách.

Objednatel má právo určit rozsah a dobu plnění podle Svých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného
postihu Ze strany zhotovitele.

Zhotovitel Se zavazuje, že při provádění díla budou používány Schválené a řádně kalibrované
diagnostické Zařízení, měřicí přístroje, nářadí a budou dodržovány technologické postupy stanovené
výrobcem vozidla. Při opravách budou používány originální náhradní díly, případně díly, které jsou
vyrobeny nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné Soríginálními díly (díly Schválené pro
prvovýrobu).

Zhotovitel je povinen vždy předem informovat kontaktní osobu objednatele vpřípadě, že Se ukáže
potřeba provedení prací nad rámec dohodnutý vzakázkovém listu. Takové práce lze provést až na
základě samostatného Souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že je Smluvnim partnerem České pojišťovny, pojišťovny Kooperativa, České
podnikatelské pojišťovny, Generali, ČSOB pojišťovny, Allianz, Hasičské vzájemné pojišťovny, Pojišťovny
Slavia, Uniqa a Direct.

Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že je autorizovaným opravcem alespoň jedné Značky
vozidel koncernu Volkswagen, což dokládá příslušným certifikátem, případně jiným rovnocenným
dokladem, kterýje přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že je autorizovaným opravcem Sanitních vozidel S kufrovou
nástavbou System Ströbel, což dokládá příslušnou Smlouvou uzavřenou S výrobcem či dovozcem
kufrových nástaveb System Ströbel, případně jinými rovnocennými doklady, přičemž kopie Smlouvy
S výrobcem či dovozcem či jiných dokladů je přílohou a nedílnou Součástí této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že je autorizovaným Opravcem Systému vzduchového
odpružení Zadní nápravy Goldschmitt, což dokládá příslušnou Smlouvou uzavřenou Svýrobcem či
dovozcem Systému vzduchového odpružení Zadní nápravy Goldschmitt, případně jinými rovnocennými
doklady, přičemž kopie Smlouvy Svýrobcem či dovozcem či jiných dokladů je přílohou a nedílnou
Součástí této Smlouvy.

10) Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé Ztéto smlouvy nebo
vsouvislosti Sní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není
oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti ztéto smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného Souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své
pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám objednatele Za Zhotovitelem, ledaže jde o pohledávky
zhotovitele vůči objednateli, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

Stránka 3 Z 7



1)

2 ˇ

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

V. Platební podmínky

Ceny Za jednotlivá díla budou hrazeny na Základě faktur - daňových dokladů vystavených Zhotovitelem

se splatností v délce 21 dní od doručení faktury objednateli. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
Úhrada Za plnění bude prováděna v české měně.

Hodinové Sazby a další jednotkové ceny v příloze č. 1 smlouvy jsou stanoveny jako nejvyšší a maximálně

přípustné po dobu účinnosti této Smlouvy. Zvýšení cen je možné pouze vdůsledku změn právních

předpisů upravujících DPH či jiných daňových předpisů s přímým vlivem na výši ceny.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve Smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty a dalších právních předpisů. Ve faktuře musí být uvedeno, že byla vystavena podle této

smlouvy a musí být uvedeno číslo této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě Splatnosti Zpět Zhotoviteli kdoplnění, aniž se tak

dostane do prodlení s úhradou ceny. Lhůta Splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného doručení

náležitě doplněného či opraveného dokladu. Povinnost objednatele Zaplatit je splněna dnem odepsání

příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Fakturu lze Vystavit nejdříve v den předání řádně provedeného díla objednateli.

VI. Doba platnosti smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

15.6.2020, ne však dříve než dnem Zveřejnění této smlouvy v registru Smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

Smluvní vztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou Smluvních Stran,

- výpovědí objednatele, při dodržení smlouvou stanovené výpovědní lhůty,

- odstoupením od smlouvy.

Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn odstoupit Od smlouvy vpřípadě, že dílo nebylo opakovaně provedeno

vtermínech dohodnutých touto smlouvou nebo vpřípadě, že dílo nebylo Opakovaně provedeno

v náležité kvalitě. V dalších případech jsou Smluvní strany oprávněny odstoupit od této Smlouvy Za

podmínek uvedených v občanském Zákoníku.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva může být upravena nebo doplněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky

počínaje č. 1, které schválí a potvrdí obě Smluvní Strany.

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy Stane neplatným nebo neúčinným, Zavazují se

Smluvní strany nahradit takové ustanovení bez Zbytečného odkladu novým. Případná neplatnost
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některého Z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve Smlouvě
obsažených.

Smluvní Strany jsou povinny bez Zbytečného prodlení písemně informovat ostatní ojakékoliv Změně
v údajích uvedených ve Smlouvě ohledně jejich Osoby a O všech okolnostech, které mají nebo by mohly
mít vliv na plněníjejich povinností podle této Smlouvy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných ZáStupců Smluvních Stran, a je
vyhotovena ve dvou Stejnopisech, z nichž každá Ze Smluvních Stran Obdrží po jednom.

Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran Z ní vyplývající, Se řídí českým právem,
S výjimkou kolizních ustanovení, Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré Spory vzniklé Z této Smlouvy
nebo vsouviSloSti Sní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním Smluvních stran, budou
rozhodnuty věcně příslušnými Soudy vČeské republice, přičemž místní příslušnost soudu Se určí podle
Sídla objednatele.

Ve Zlíně dne 12.02.2020 Ve Zlíně dne ...........ˇ. .............

Za zhotovitele:

- „nwm-...nnnwnmı .

i' Zdravotnická If“
...a A' I v" _[Jinak/'va

Perbørť'oš/Q rsàâ'zżˇz-:lí 43 H j
z' [60m Zifn if?. › -m\`-.~ız.M› ‹mı _

Za objednatele: .................................

IIĂNEEK s.ı'.o.
vivøvinká :23/780 01 Zıin _.
IC ` 26945953 DIČ (226946955 ®
Ten., :259/577 432 013
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Zhotovitel:

Příloha č. 1

RÄMcOvÉ SMLOUVY o DÍLO č. vZ/2019/3/08-RSD

uzavřené mezi smluvními stranami:

Daníček s.r.o.

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

řidiče zpět na vy'jezdovou základnu v Kč/ den bez
DPH

E

Ě
Š
Š'à

Cena za opravy - mechanicképráce v Kč/ hod bez 590, -
DPH

Cena bez DPHza 1 litr motorového Oleje SAE 5 W- 292, -
30 splňujícího normu VW 507 00

Cena za Opravy vozidelpo dopravních nehodách 650, -
včetně karosářských prací v Kč/ hod bez DPH

Cena za opravy - elektrikářské práce v Kč/ hod bez 630, -
DPH

Cena za odtah nepojízdného vozidla v rámci 19, -
Zlínského kraje v Kč/ km bez DPH

Cena za Zapůjčení náhradního vozidlapro dopravu 480, -

Ve Zlíně dne 12.02.2020

Zhotnıtel

EANÍČEŘ S.ť.a._
vimvická 423 FSO m zrın
IC ` 25946955 DIG 8225945955
Teı., Fax 577 432 013 (s)

Ve Zlíně dne
. ' 'www-nwm„nm-_,“

Ä 2dravqìnêcěgáżšííi'íšłšñííá' S` W;-Í ._,ă .
Í" 1:? 9:53*

objednatel
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Příloha č.2

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLOČ.V-Z/2019/3/08 RSD

uzavřené mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:
Daníček s.r.o.

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Seznam servisních míst Zhotovitele s jejich kontaktními údaji a s uvedením rozsahu nabízených služeb na
jednotlivých servisních místech:

Daníček S.r.o. - Vizovická 423, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Miroslav Kulhánek
Tel.: 776 006 744

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

/BQZOQOVe Zlíně dne 12.02.2020937r Ve Zlíně dne.
// m „umu“

f" i [zimnímu .x Záš:hrćflná SlužbàTT)
ı 'i' *

ı// ý i man-mms iıéti'eżí 434 ø)
........I ìçfçx _3 z 7.933._f`.§39.013329333; _...GE J .

zhotoy/rı/el objednatel
BANÍŠ“ s.ı'.u.
Vi70vická__.42 760 01 Zlín
IC ` asvı-L 5 DIČ 6226946955 (5)
Ten.,:-"ax 577 432 013
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