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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070
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a
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrálm  evidence  smluv:  190070

Tato  RÁMCOVÁ DOHODA  (dále  jen  ,,Rámcová  dohoda")  se  uzavírá  ve  smyslu  ustanoven(

F3 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,Občanský  zákoník"),  ve vazbě na F3 131 a násl. zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen,,ZZVZ"),

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Česká  republíka  -  Ministerstvo  životního  prostředí

se sídlem:

zastoupená:

iČo

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

Vršovická  1442/65,  100IO  Praha  10

RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem  náměstka

pro  řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

00164801

ČNB Praha  1, Na  Příkopě  28,  číslo  účtu:  7628001/0710

Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů,

tel.: +420  267 122 667, e-mail: Petr.LIIdrych@mzp.cz

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné,

A

Společnost,,Likvídace  SDD  -  PKÚ  + GIS  -  Oblast  1 "

(společná  nabídka  účastníků)

vedoucí  účastník:

se sídlem:

ičo:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaný:

a

účastnik:

se sídlem:

ičo:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaný:

Palivový  kombínát  Ústí,  státní  podnik

Hrbovická  2, 403  39 Chlumec

00007536

CZ00007536

Ing.  Walterem  Fiedlerem,  ředitelem

Raiffeisenbank  a.s.,  Ústí  nad  Labem,  číslo  účtu:  7536123000/5500

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ústí  nad Labem,

sp. zn. AXVIII  433

GIS  -  GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Tleskačova  1329/16,  323  00 Plzeň

49196375

CZ49196375

Ing. Pavlem  Rusnokem,  jednatelem

Raiffeisenbank  im Siftland  eG,  Plzeň,  čislo  účtu:  505930/8030

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Plzni,  sp. zn. C4319

(dále  jen,,Zhotovítel  č. '1 ")
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Severní  energetická  a.s.

se sídlem:

zastoupená:

ičo:
DIČ:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaná:

Václava  Řezáče  315, 434  01 Most

Ing. Petrem  Antošem,  předsedou  představenstva

28677986

CZ699003245

československá  obchodní  banka,  a.s.,  Praha,  číslo  účtu:  117043303/0300

obchodní  rejstříku  vedený  Krajským  soudem  v Ústí nad Labem,  sp. zn. B"í 986

(dále  jen,,Zhotovítel  č. 2")

Společnost,,SDD-1  "

(společná  nabídka  účastníků)

vedoucí  účastník: GSP  s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Slavíkova  6068/18,  708  00 0strava  -  Poruba

60321431

CZ60321431

zastoupený:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaný:

Ing. Petrem  Halfarem,  jednatelem  ,

ČSOB, a.s.,  Ostrava,  pobočka  Ostrava  -  Poruba,  číslo  účtu:  134381646/0300

Ing. Petr  Halfar  (na  základě  plné  moci),  

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  sp. zn. C'1 'l 367

účastník:

se sídlem:

ičo:
DIČ:

ZEPRA  míning  s.r.o.

Nádražní  281, 793  76 Zlaté  Hory

25842234

CZ25842234

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný:

Ing. Petrem  Vidurem,  jednatelem

ČSOB  a.s.,  Jeseník,  číslo  účtu:160729829/0300

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  sp. zn. C21053

účastník: EUROGAS  a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Sirotčí  41 45/7,  703  00 0strava  -  Vítkovice

61859974

CZ61859974

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný:

Ing. Petrem  Mášou,  statutárním  ředitelem

Komerční  banka  a. s., ČÍSIO účtu:  2220760297/0100

obchodni  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  sp. zn. B2593

(dále  jen,,Zhotovitel  č. 3")

Stránka  3 z 30



Evidenční  číslo přidělené  z Centrální  evidence  smluv: 190070

A

GEMEC  -  UNION  a.s.

se sídlem:

zastoupená:

ičo:

DIČ:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaná:

č. p. 187, 54213  Jívka

Mgr. Michalem  Rajchlem,  Ph.D.,  členem  představenstva

25916581

CZ25916581

čSOB,  a.s., pobočka  Trutnov,  číslo účtu: 273061263/0300

Mgr. Michal  Rajchl,  Ph.D.,  

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Hradci  Králové,  sp. zn. B1890

(dále  jen,,Zhotovítel  č. 4")

na straně  druhé,

(Zhotovitel  Č. I až 4 dále  v textu  této Rámcové  dohody  označováni  také  jen jako,,příslušný  Zhotovitel",

kterým se rozumí Zhotovitel,  který uzavírá  s Objednatelem  konkrétní  prováděcí  smlouvu  o dílo,

jak  je dále stanoveno  v této Rámcové  dohodě),

(Zhotovitel  č. 1 až 4 a Objednatel  společně  jen,,Smluvní  strany"  nebo  jednotlivě,,Smluvní  strana").

CI. 1.

Ůčel  Rámcové  dohody

'1. Tato  Rámcová  dohoda  je uzavírána  s odkazem  na skutečnost,  aby Objednatel  mohl  zajistit  a zajistil

plnění svých povinností vyplývajících (i) Z 5 35 zákona č. 44/1988  sb., o ochraně  a využití

nerostného  bohatství,  veznění  pozdějších  předpisů (horní  zákon),  spočívajících  zejména

v zajišt'ování  nebo likvidaci  starých  důlních  děl (dále  jen,,SDD")  a jejich  následků,  která  ohrožují

zákonem chráněný obecný zájem, (ii) z S3 10 odst. 5 zákona  č. 6aí/1988 sb., o hornické  činnosti,

výbušninách  a o státní báňské  správě,  ve znění pozdějších  předpisů,  spočívajících  zejména

v zajíšt'ováni  nebo likvidaci  opuštěných  průzkumných  důlních  děl (dále  jen,,OPDD")  včetně  jejich

následků,  která ohrožují  zákonem  chráněný  obecný  zájem.  SDD a OPDD  jsou dále v textu  také

souhrnně  označovány  jako,,důlní  díla".

2. Tato Rámcová  dohoda  je uzavírána  podle  fi 13aí a násl. ZZVZ  mezi Objednatelem  a Zhotovitelem

č. 1 až 4 za účelem  realizace  Části 1 veřejné  zakázky  s názvem  ,,Zajišt'ování  nebo  líkvídace

starých  důlních  děl a opuštěných  prúzkumných  důlních  děl 20'19 -  2023",  systémové  ČÍSIO

v NEN: N006/1  9/V00008652,  evidenční  číslo  ve Věstníku  veřejných  zakázek:  Z20a1 9-029733  (dále

jen,,Veřejná  zakázka").

3. Účelem  této Rámcové  dohody  je dále stanovit  rámcové  podmínky  týkající  se zejména  předmětu,

ceny, platebních  podmínek,  záruky  za jakost  apod. (dále jen,,rámcové  podmínky"),  které  jsou

závazné  po celou dobu trvání této Rámcové  dohody,  a které musí být dodrženy  při uzavírání

prováděcích  smluv  (viz čl. 2. odst. 2. této Rámcové  dohody)  na základě  této Rámcové  dohody

a po dobu jejího  trvání. Po dobu trvání Rámcové  dohody  nemůže  dojít k podstatné  změně

rámcových  podmínek  bez provedení  nového  zadávaďho  řízení.
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

CI. 2.

Postup  při  zajištění  účelu  Rámcové  dohody

'l.  Vsouvislosti  srealizací  Veřejné  zakázky  dle  této  Rámcové  dohody  vybral  Objednatel

vsamostatném  zadávacím  řízení  provedeném  podle  ZZVZ  osobu,  která  bude  zajišt'ovat

pro Objednatele  činnosti  spočívající  (i) v posuzování  projektů  a plánů  zajištění  a likvidace  důlních

děl, (ii) v průzkumu  důlních  děl, bude-li  to nutné,  (iii) v dozoru  nad prováděním  prací  realizovaných

na základě  prováděcích  smluv  uzavíraných  dle odst. 2. tohoto  článku  mezi Objednatelem

a příslušným  Zhotovitelem  v souladu  s touto  Rámcovou  dohodou  (dále  jen ,,Generálm  dozor

objednatele").

2. Na základě této Rámcové dohody budou v souladu  s fi 134  ZZVZ,  tedy postupem bez obnovení

soutěže  mezi  účastníky  Rámcové  dohody,  uzavírány  jednotlivé  smlouvy  o dílo,  jejichž  předmětem

(dílem)  bude  zajištění  nebo  likvidace  konkrétního  důlního  díla  příslušným  Zhotovitelem  na základě

požadavků  Objednatele  (dále  jen,,Prováděcí  smlouvy").  Při uzavírání  Prováděcích  smluv  budou

Smluvní  strany  postupovat  v souladu  se zadávací  dokumentací  na Veřejnou  zakázku,  nabídkou

Zhotovitele  a v souladu  s touto  Rámcovou  dohodou,  přičemž  jsou povinny  zejména  dodržet

rámcové  podmínky  -  podstatné  náležitosti  Prováděcí  smlouvy  vymezené  v čl. 3. a 4. této  Rámcové

dohody.

3. Standardizovaný  postup  realizace  Veřejné  zakázky:

a)  Objednatel  obdrží  od třetí osoby  oznámení  o nezabezpečeném  důlním  díle ohrožujícím

zákonem  chráněný  obecný  zájem.

b) Objednatel  zajistí  provedení  šetření  Českou  geologickou  službou  za  účelem  ověření,

zda  se skutečně  jedná  o SDD  či OPDD.

c) Bude-li  se na základě  výsledku  šetření  provedeného  dle předchozího  odstavce  jednat

o SDD  či o OPDD,  Objednatel  vyzve  postupem  podle  čl. 3. této  Rámcové  dohody  příslušného

Zhotovitele  kpředložení  návrhu  na  uzavřerí  Prováděcí  smlouvy  anásledně  uzavře

s vybraným  Zhotovitelem  Prováděcí  smlouvu.  Předmětem  Prováděcí  smlouvy  bude  vždy

mimo  jiné  i zpracování  plánů  zajištění  a likvidace  případně  průzkumu  SDD  a OPDD  (dále

jen,,Plán") podle fi 6 odst. 2 vyhlášky č. 1 04/1 988 sb., o hospodárném využívání výhradních
ložisek,  opovolování  aohlašování  hornické  činnosti  aohlašování  činnosti  prováděné

hornickým  způsobem,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  ,,vyhláška  o povolování

hornické  činnosti"),  a v souladu  s vyhláškou  č. 52/1997  sb.,  kterou  se stanoví  požadavky

k zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  a bezpečnosti  provozu  při likvidaci  hlavních

důlních  děl,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  ,,vyhláška  o  bezpečnostních

požadavďch"),  a zpracování  projektové  dokumentace,  která  bude  obsahovat  soupis

stavebních  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr  dle cenové  soustavy  ÚRS  a vypořádání

střetů zájmů dle 9 6 odst. 3 vyhlášky o povolování hornické činnosti.

d) Po uzavření  Prováděcí  smlouvy  bude  první  povinností  Zhotovitele  získání  souhlasu  vlastníků

dotčených  pozemků  (tj. pozemek  dotčený  zajištěním  nebo  likvidací  důlních  děl) se vstupem

na pozemek  a souhlas  s realizací  prací.  V případě  nesouhlasu  vlastníků  dotčených  pozemků

se vstupem  na pozemek  nebo  nesouhlasu  s realizací  prací  Zhotovitel  bezodkladně  informuje

Objednatele  a zastavuje  práce  na zpracování  Plánu.

e) Objednatel  vyzve  Generální  dozor  objednatele  k zahájení  poskytování  plnění  a prací,  jejichž

součástí  je i komplexní  posouzení  předloženého  Plánu  a vypracování  stanoviska  k Plánu.

Vpřípadě  negativního  stanoviska  vrátí  Generální  dozor  objednatele  Plán  Zhotoviteli

k přepracování.

Stránka  5 z 30



Evidenční  číslo přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

f) Po schválení  Plánu ze strany Generálního  dozoru objednatele  předloží  Zhotovitel  Plán

k odsouhlasení  Objednateli.  Součástí  Plánu musí  být rovněž:

a. Souhlas  vlastníků dotčených  pozemků  se vstupem  na pozemek  a souhlas  s realizací

prací včetně dokumentace  k vypořádání  střetů zájmů  a včetně  stanovisek  správců  síU

(stanovisko  správců  technické  infrastruktury),  a

b. Soupis  stavebních prac5 dodávek  a služeb  s výkazem  výměr  (rovněž  v elektronické

podobě  jako  dokument MS Excel verze  2003, nebo vyššQ dle ceníku  ÚRS platného

k datu  uzavření  Prováděcí  smlouvy.

g) V případě  negativního  stanoviska  vrátí Objednatel  Plán Zhotoviteli  k přepracování.

h) O schválení  Plánu Objednatelem bude sepsán  zápis o předání  a převzetí  Plánu, jehož

součástí bude i odsouhlasení  ceny díla, které bude realizováno  podle schváleného  Plánu

na základě  Prováděcí  smlouvy.

ch) Po schválení  Plánu ze strany  Objednatele  Zhotovitel  předloží  žádost  o povolení  hornické

činnosti  dle 5 6 vyhlášky  o povolování  hornické  činnosti  na příslušný  báňský  úřad a po povolení

hornické  činnosti  příslušným  báňským  úřadem  zahájí  realizaci  díla podle Prováděcí  smlouvy;

přiměřeně podle  tohoto  ustanovení  bude  postupováno,  bude-li  dle el 10 vyhlášky  o povolování

hornické  činnosti  postačovat  ohlášení  zahájení  hornické  činností a činnosti  prováděné

hornickým  způsobem.

i) Generální  dozor  objednatele  provádí  dále  kontrolní  činnost  při provádění  prací  na zajišt'ování

nebo likvidaci  SDD a OPDD,  tj. při provádění  díla dle Prováděcí  smlouvy.

j) Po ukončení  provádění  díla  podle  Prováděcí  smlouvy  předloží  Zhotovitel

Objednateli závěrečnou  zprávu o zabezpečení  SDD nebo OPDD schválenou  Generálním

dozorem  objednatele  (vzor  je  zveřejněn  nainternetové  stránce  Objednatele:

http://www.mzp.cz/cz/dokumenty  k zabezpeceni  del).

k) Vpřípadě  nesouhlasu  vlastníků  dotčených  pozemků  se vstupem  na pozemek  případně

nesouhlasu  s realizací  prací  Zhotovitel  předloží  Objednateli  závěrečnou  zprávu  (viz výše),  jejíž

součástí  bude soupis  skutečně  provedených  prací a prokazatelně  vynaložených  čínností

Zhotovitele  od uzavření  Prováděcí  smlouvy  do okamžiku  oznámení  o neudělení  souhlasů

(dále jen ,,soupis").  Závěrečná  zpráva  včetně  soupisu  musí být odsouhlasena  Generální

dozorem  objednatele.  Zhotoviteli  náleží v takovém  případě pouze honorář  - odměna

za skutečně  provedené  práce  a prokazatelně  vynaložené  činnosti,  podle  soupisu,  které  budou

oceněny  hodinovou  sazbou  ve výši  450,-  Kč bez DPH. K datu odsouhlasení  závěrečné  zprávy

Generálním  dozorem  objednatele  se považuje  Prováděcí  smlouva  podle dohody  Smluvních

stran za ukončenou.

4. Postup realizace  Veřeiné  zakázky  v případě  havárií  vyžadujících  neodkladné  řešení  (zahrnuje

mimořádné  situace,  intravilány  měst  a obcí, komunikace,  vedení  vysokého  napětí  aj.):

a) Objednatel vyzve  příslušného  Zhotovitele  k předložení  návrhu  na uzavření  Prováděcí  smlouvy

postupem  podle  čl. 3. této Rámcové  dohody.  Zhotovitel  obratem  předloží  Generálnímu  dozoru

objednatele plán postupu prací, včetně  maximální  ceny prací, která  je stanovena  jako cena

obvyklá.  Generální  dozor  objednatele  plán postupu  prací  včetně  ceny  posoudí  a doporučí  jeho

schválení,  případně  přepracování.

b) Po schválení  plánu postupu  prací ze strany  Generálního  dozoru objednatele  předloží

Zhotovitel  plán postupu  prací  Objednateli.  V případě  negativního  stanoviska  vrátí Objednatel

plán  postupu  prací  Zhotoviteli  kpřepracování.  Po  schválení  plánu  postupu  praď

Objednatelem,  uzavřou  Objednatel  spříslušným  Zhotovitelem  Prováděcí  smlouvu
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Evidenční  číslo přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

na provedení  díla. Zhotovitel  zahájí  provádění  díla neprodleně  po uzavření  Prováděcí  smlouvy

a je povinen  provádění  díla podrobně  zdokumentovat.

c) Generální  dozor  objednatele  provádí  kontrolu  veškerých  Zhotovitelem  prováděných  prací

podle  Prováděcí  smlouvy.

d) Po ukončení  provádění  díla předloží  Zhotovitel  Objednateli  závěrečnou  zprávu  o zabezpečení

SDD  nebo  OPDD  schválenou  Generálním  dozorem  objednatele  (vzor  je  zveřejněn

na internetové  stránce  Objednatele:  http://www.mzp.cz/cz/dokumenty  k zabezpeceni  del).

Postup  podle  písmena  a) tohoto  odstavce  bude  možno  realizovat  operativně  i zápisem  z místního

šetření  tak, aby bylo možné  zahájit  práce  na odstranění  havárie  ihned a předešlo  se tím prodlení

a havárii  většího  rozsahu  (v případě  havárií  vyžadujících  bezodkladné  řešení).

CI. 3.

Uzavření  Prováděcí  smlouvy

1. Prováděcí  smlouvy  na plnění předmětu  této  Rámcové  dohody  budou  uzavírány  vsouladu

se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a v souladu s F3 134 ZZVZ  postupem bez obnovení

soutěže  mezi účastníky.  Objednatel  písemně  vyzve  k předložení  návrhu  Prováděcí  smlouvy  toho

Zhotovitele,  který se při uzavírání  Rámcové  dohody  umístil  jako  prvrí  v pořadí; odmítne-li  tento

Zhotovitel  návrh předložit,  vyzve  Objednatel  Zhotovitele,  který  se při uzavírání  Rámcové  dohody

umístil  jako další v pořadí; obdobným  způsobem  postupuje  Objednatel  až do doby uzavření

Prováděcí  smlouvy,  popř. do doby, kdy vyzve  Zhotovitele,  který  se při uzavírání  Rámcové  dohody

umístil  jako poslední  v pořadí  Zhotovitelů  a který není oprávněn  odmítnout  předložení  návrhu

Prováděcí  smlouvy.  Pokud by Zhotovitel,  který se při uzavírání  Rámcové  dohody  umístil  jako

poslední  v pořadí  Zhotovitelů,  odmítl návrh Prováděcí  smlouvy  předložit,  jedná  se podstatné

porušení  této Rámcové  dohody  podle článku  13. této  Rámcové  dohody  ze  strany tohoto

Zhotovitele.

2. Obsahem  písemné  výzvy  k předložení  návrhu  na uzavření  Prováděcí  smlouvy  musí  být alespoň:

a) ČÍSIO výzvy;

b) identifikační  údaje  Objednatele;

c) vymezení  a popis  požadovaného  plnění;

d) doba a místo  plnění,  termíny  pro poskytnutí  plnění;

e) Ihůta, způsob  a místo  podání  nabídky  na uzavření  Prováděcí  smlouvy;

f) podpis  oprávněné  osoby.

3. Lhůta  k podání  návrhu  na uzavření  Prováděcí  smlouvy  činí pět pracovních  dnů (v případě  havárií

tři pracovní  dny) ode dne odeslání  písemné  výzvy  Objednatele  k uzavření  Prováděcí  smlouvy.

4. Objednatel  není povinen  uzavřít  byt' jedínou  Prováděcí  smlouvu  dle této Rámcové  dohody.

CI. 4.

Předmět  Rámcové  dohody  a předmět  Prováděcích  smluv

1. Předmětem této Rámcové dohody je v souladu s F3 131 a násl. ZZVZ úprava podmínek, za kterých
budou uzavírány  jednotlivé  Prováděcí  smlouvy  mezi Objednatelem  a jedním  zeZhotovitelů

č. 1 až 4, který  bude  vybrán  postupem  podle  čl. 3. této Rámcové  dohody.
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2. Předmětem  Prováděcí  smlouvy  bude  poskytnutí  plnění  Zhotovítelem  podle  požadavků  Objednatele

uvedených  ve výzvě  k předložení  návrhu  na uzavření  Prováděcí  smlouvy  dle čl. 3. odst.  2. této

Rámcové  dohody  (plnění  Zhotovitele  podle  Prováděcí  smlouvy  je v textu  této Rámcové  dohody

označováno  také  jako,,dílo").  Součástí  plnění  Zhotovitele  podle  Prováděcí  smlouvy  bude  zejména:

a) Rekognoskace  SDD  nebo  OPDD  dle pokynů  a podkladů  odboru  geologie  Objednatele;

b)  Zpracování  Plánu  podle  čl. 2. odst.  3. písm.  c) této  Rámcové  dohody;

c) Zpracováníprojektové  dokumentace  na  realizaci  díla,  která  bude  obsahovat  soupis

stavebních  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr  dle cenové  soustavy  lJRS  v elektronické

(digitální)  formě  jako  dokument  MS Excel  verze  2003,  nebo  vyšší;  ocenění  nákladů  a výkazu

výměr;

d)  Projednání  Plánu  s vlastníky  (popř.  správci,  nájemci)  dotčených  pozemků  a vypořádání  střetů

zájmů  včetně  stanovisek  správců  sítí (stanovisko  správců  technické  infrastruktury);

e) Realizace geologických prací ve smyslu 5 2 odst. 4 písmeno a) až e) zákona č. 62/1988
sb., o geologických  pracích,  ve znění  pozdějších  předpísů  (dále  jen,,zákon  o geo]ogických

praďch"):

f)  Průzkum  SDD a OPDD  v souladu  s vyhláškou  o povolování  hornické  činnosti,  vyhláškou

obezpečnostních  požadavcích  azákonem  ohornické  činnosti,  na  podkladě  Plánu

schváleného  Generálním  dozorem  objednatele  a Objednatelem;

g) Zabezpečení  SDD  a OPDD  v souladu  s vyhláškou  o povolování  hornické  činnosti,  vyhláškou

obezpečnostních  požadavcích  a zákonem  o hornické  činnosti,  na  podkladě  Plánu

schváleného  Generálním  dozorem  objednatele  a Objednatelem;

h) Vytvoření  závěrečné  zprávy  o realizaci  díla podle  Prováděcí  smlouvy  (tj.  o zajištění

nebolikvidace  případně  průzkumu  SDD  a OPDD  včetně  geodetického  zaměření

zabezpečených  důlních  děl  (vzor  je  zveřejněn  na  internetové  stránce  Objednatele:

http://www.mzp.cz/cz/dokumenty  k zabezpeceni  del).

3. Díla budou  podrobněji  specifikována  v Prováděcích  smlouvách  uzavřených  podle  čl. 3. této

Rámcové  dohody.

Či. s.

Cena

1.  Celková  cena  za plnění  předmětu  této Rámcové  dohody  na základě  této Rámcové  dohody

aProváděcích  smluv  uzavřených  podobu  trvání  této  Rámcové  dohody  činí  maximálně

MO OOO OOO,- Kč bez daně  z přidané  hodnoty  (dále  jen,,DPH").  DPH činí v souladu  s aktuálně

platnou  a účinnou  právní  úpravou  21 %, tedy  29 400  000,-  Kč. Celková  cena  včetně  DPH činí

169  400  000,-  Kč (dále  jen ,,Celková  cena").  Celková  cena  je maximální  a nepřekročitelná.

V případě,  že v době  trvání  této Rámcové  dohody  bude sazba  DPH zákonem  č. 235/2004

sb., o dani  z přidané  hodnoty,  ve znění  pozdějších  předpisů,  zvýšena  nebo  snížena,  je povinností

Zhotovitele  účtovat  DPH  vždy  podle  aktuálního  znění  příslušného  právrího  předpisu.

2. Cena za  provedení  díla  podle  Prováděcí  smlouvy  (dále jen  ,,Cena  díla")  bude  určena

oceněním  výkazu  výměr  zpracovaným  dle  čl.  4.  odst. 2. písm.  c) této  Rámcové  dohody

dle ceníku  ÚRS  (platného  k datu uzavření  Prováděcí  smlouvy)  s uplatněním  slevy  vůči  cenové

soustavě  ÚRS  jako  celku  (sleva  je specifikována  v cenových  nabídkách  Zhotovitelů  -  viz přílohy

č. 1.1,  1.2, 1.3, 1.4  této  Rámcové  dohody).
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3. Výkaz  výměr  zpracovaný  dle ceníku ÚRS, včetně  uplatněné  slevy dle odst. 2. tohoto  článku,

ve svých  jednotlivých  položkách  již bude zahrnovat  zejména  veškeré  inženýrské  práce  spojené

s realizací  díla realizovaného  na základě  Prováděcí  smlouvy  (např. zpracování  Plánu, vedení

provozní  dokumentace,  autorský  a geotechnický  dozor, koordinační  činnost,  činnost  závodního,

vyřízení  veškerých  požadovaných  střetů  a povolení  hornické  činnosti  apod.),  dále bude  zahrnovat

náklady  na dopravu  a ubytování  pracovníků.  Tyto  činnosti  tedy  není možné  ve výkazu  výměr  znovu

uvádět.  V případě,  že některá  položka  a její cena není součástí  cenové  soustavy  ÚRS, je tato  cena

stanovená  jako  cena  obvyklá  a musí  být schválena  Generálním  dozorem  objednatele.

4. Cena  za  provedení  díla  dle  Prováděcí  smlouvy  bude  vždy  stanovena  jako  maximální

anepřekročitelná  s tím,  že vní  jsou zahrnuty  veškeré  náklady  spojené  sezabezpečením

zajišt'ování  nebo likvidace  SDD a OPDD  včetně  jejich  následků,  která  ohrožují  zákonem  chráněný

obecný  zájem na celém území České  republiky.  Zhotovitel  je vždy povinen  předložit  příslušné

doklady  prokazující  výši těchto  výdajů.

CI. 6.

Platební  podmínky

1. Objednatel  uhradí  Zhotoviteli  Cenu díla (tj. cena uvedená  v Prováděcí  smlouvě)  vždy po jeho

provedení  podle Prováděcí  smlouvy,  tj. po dokončení  díla a předání  Objednateli  (viz ČI. 11. této

Rámcové  dohody).  Cena díla bude Objednatelem  uhrazena  na základě  daňového  dokladu

-  faktury  (dále jen,,faktura")  vystavené  Zhotovitelem  vždy po dokončení  díla a po předání  díla

Objednateli.  Faktura  bude obsahovat  náležitosti  účetního  a daňového  dokladu  podle zákona

č. 563/a1991 sb., o účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a zákona  č. 235/2004  sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (iedná se především  o označení  faktury

a její číslo, identifikační  údaje Smluvních  stran, předmět  Prováděcí  smlouvy,  bankovní  spojení,

fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodnílistiny dle fi 435 0bčanského

zákoníku.  Faktura  bude označena  evidenčním  číslem příslušné  Prováděcí  smlouvy  a číslem

Rámcové  dohody  přiděleným  z Centrálm  evidence  smluv  Objednatele.  Přílohou  každé  faktury  musí

být zápis o předání  a převzetí  díla (viz čl. 11. této Rámcové  dohody),  zjišt'ovací  protokol

kfakturaci(vzor  je  zveřejněn  nainternetové  stránce  Objednatele  na adrese:

http://www.mzp.cz/cz/dokumenty  k zabezpeceni  del)  odsouhlasený  Gerierálním  dozorem

objednatele  asoupis  Zhotovitelem  provedených  prací  odsouhlasený  Generálním  dozorem

objednatele.

2. Splatnost  faktury  čim 2í kalendářních  dnů ode dne jejího  doručení  Objednateli.  Závazek  úhrady

se považuje  za dodržený,  je-li nejpozději  v poslední  den Ihůty  odepsána  předmětná  platba  z účtu

Objednatele.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Platby  budou  probíhat  bezhotovostním  převodem

na bankovní  účet Zhotovitele  uvedený  na faktuře,  výhradně  v Kč (CZK),  rovněž  veškeré  cenové

údaje na faktuře  budou  vtéto  měně.  Faktura  musí  být Objednateli  doručena  nejpozději

do 15. 12. příslušného  kalendářního  roku, aby mohla  být proplacena  v tomtéž  kalendářním  roce.

V případě  nedoručení  faktury  v této Ihůtě  bude  faktura  proplacena  až v roce následujícím.

3. Faktura  bude zaslána  v listinné  podobě  ve 2 vyhotoveních  na adresu  Objednatele  ve tvaru:

Odborgeologie,  Ministerstvo  životního  prostředí,  Vršovická  1442/65,  100 10 Praha 10, nebo

v elektronické  podobě  na adresu  datové  schránky  Objednatele:  9gsaax4.

4. Objednatel  je oprávněn  vrátit  fakturu  do konce  doby  její splatnosti  zpět Zhotoviteli,  pokud bude

obsahovat  nesprávné  nebo neúplné  náležítosti  či údaje anebo  pokud požadované  náležitosti

a údaje nebude  obsahovat  vůbec. Od doručení  opravené  nebo doplněné  faktury  Objednateli

počíná  běžet  nová Ihůta její splatnosti.  Objednatel  není v takovém  případě  v prodlení.
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5. Zhotovitel  není oprávněn bez předchozího  písemného  souhlasu Objednatele  provádět  jakékoliv

zápočty svých pohledávek  vůči Objednateli  proti jakýmkoliv  pohledávkám  Objednatele  vůči

Zhotoviteli.  Zhotovitel  není oprávněn  postoupit  pohledávku  nebo její část vůči Objednateli  na třetí
osoby.

Či. 7.

Povinnosti  Zhotovítele

1. Zhotovitel  je povinen zahájit realizaci díla vždy neprodleně po podpisu Prováděcí smlouvy

a provést dílo jako celek na svůj náklad a nebezpečí  ve smluvené  době a na smluveném  místě

v souladu s Prováděcí  smlouvou  a touto Rámcovou  dohodou.

2. Zhotovitel  má povinnost  a zavazuje  se řídit se při provádění  díla pokyny a příkazy Objednatele

aGenerálního dozoru objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení 52594  odst.
1 0bčanského  zákoníku upozornit Objednatele  na nevhodnost  pokynů a příkazů není  tímto

ustanovením  dotčena.

3. Zhotovitel  je povinen pověřit  plněním závazků  z této Rámcové  dohody  a Prováděcí  smlouvy  pouze

ty své zaměstnance,  kteří jsou k tomu odborně  způsobilí.  Zhotovitel  je povinen splňovat  technické

kvalifikační  předpoklady  podle F3 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, jak jsou stanoveny  v čl. 6 odst.

6.3 pododst. 6.3.2 zadávací  dokumentace  k Veřejné  zakázce  po celou dobu platnosti  a účinnosti

této Rámcové  dohody.

4. Zhotovitel  je povinen zachovávat  mlčenlivost  o všech skutečnostech,  o kterých  se dozví

v souvislosti  s plněním  předmětu  této Rámcové  dohody,  jakož  i Prováděď  smlouvy.  Tato povinnost

mlčenlivosti  se vztahuje  na všechny  zaměstnance  a spolupracovníky  Zhotovitele,  popř.

i na poddodavatele  Zhotovitele.  Povinnost  mlčenlivosti  přetrvá i po ukončení trvání této Rámcové
dohody.

5. Zhotovitel  odpovídá  v plné výši za škody vzniklé Objednateli  nebo třetím osobám v souvislosti

s plněním, nedodržením  nebo porušením  povinností  vyplývajících  z této Rámcové  dohody, popř.

z Prováděcí  smlouvy.  Náhrada  škody  bude řešena  podle příslušných  právních předpisů.  Zhotovitel

odpovídá  za škodu způsobenou  Objednateli  i tehdy, byla-li škoda způsobena  jeho zástupcem  nebo

jeho  zaměstnancem.

6. Zhotovitel  se jako osoba povinná dle Ffi 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční  kontrole

ve veřejné správě a o změně  některých  zákonů (zákon o finanční  kontrole), ve znění pozdějších

předpisů,  zavazuje  k součinnosti  při výkonu  finanční  kontroly  ve smyslu zákona  o finanční  kontrole.

Zhotovitel  sedále  zavazuje umožnit všem oprávněným  subjektům provést kontrolu dokladů

souvisejících  s plněním  této Rámcové  dohody  a Prováděcích  smluv, a to po dobu určenou k jejich

archivaci  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy.

7. Zhotovitel  je povinen sjednat pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou  činností  Zhotovitele

třetím osobám (Objednateli),  a to včetně  škody  způsobené  při podnikatelské  čínnosti s minimálním

limitem pojistného  plnění na jednu pojistnou událost ve výši 25 000 000,- Kč a toto pojištěni

udržovat  v platnosti  po celou dobu trvání této Rámcové  dohody.  Kopii pojistné  smlouvy  (certifikátu)

uzavřenou dle předchozí věty je Zhotovitel  povinen předložit kdykoliv k žádosti Objednatele

po dobu  trvání  této Rámcové  dohody.

8. Zhotovitel  je povinen mít po celou dobu trvání této Rámcové  dohody  zabezpečený  výkon  báňské

záchranné  služby  dle fi 7 zákona  o hornické  činnosti.

9. Zhotovitel  je povinen být po celou dobu trvání této Rámcové  dohody s Objednatelem  v kontaktu

prostřednictvím  e-mailu a mobilního telefonu. Tyto kontaktní údaje odpovědného  pracovníka
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Zhotovitele  jsou  závazně  uvedeny  v jednotlivých  přílohách  č. i.i,  "i.:,  1.3, 1.4 této Rámcové

dohody.  Případné  změny  je Zhotovitel  povinen  Objednateli  neprodleně  oznámit  písemně  na adresu

Objednatele.

10.  Pokud  Zhotovitel  prokázal  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla uzavřena  tato Rámcová

dohoda,  splnění  části  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  musí  takový  poddodavatel  plnit

tu část  díla, ke které  prokazoval  kvalifikaci  za Zhotovitele.  Jakákoliv  změna  v osobě  takového

poddodavatele  Zhotovitele  je možná  pouze  za předpokladu  doložení  příslušné  části  kvalifikace

obdobným  způsobem  novým  poddodavatelem  a po předchozím  písemném  souhlasu  Objednatele.

1 'l.  Zhotovitel  je povinen  v souladu  s právními  předpisy,  Rámcovou  dohodou  a Prováděcí  smlouvou

umožnit  provádění  kontrolní  činnosti  Objednateli,  Generálnímu  dozoru  objednatele,  orgánům  státní

kontroly,  popř. jiným  orgánům  a osobám  ktomu  oprávněným,  a poskytnout  jim součinnost

potřebnou  pro  provedení  takové  kontroly  apřijmout  případné  násiedné  opatření  vsouladu

s výsledky  provedené  kontroly.

12. Zhotovitel musí mít nejpozději ke dni podání žádosti o povolení hornické činnosti dle F3 6 vyhlášky
o povolování  hornické  činnosti  (popř. ohlášení)  zsijištěno  písemné  povolení  vstupu  na místo

provádění  díla  od vlastníka  pozemku  (popř.  jiné  osoby  oprávněné  s pozemkem  nakládat  ve smyslu

udělení  příslušných  souhlasů  Objednateli).  Po dokončení  díla je Zhotovitel  povinen  pozemek

vyklidit  a předat  ho zpět  jeho  vlastníkovi  (popř.  jiné  oprávněné  osobě),  a to nejpozději  jeden  den

před potvrzením  zápisu  o předání  a převzetí  díla dle čl. 4L této  Rámcové  dohody  Generálním

dozorem  objednatele.  O zpětném  předání  pozemku  bude  pořízen  písemný  protokol.

13.  Zhotovitel  je povinen  zabezpečit  řádné  zajištění  místa  provádění  díla vsouladu  správními

předpisy.

14.  Zhotovitel  je povinen  předložit  Objednateli  Plán schválený  Generálním  dozorem  objednatele

(viz  čl. 2. odst. 3. písmeno  f) této Rámcové  dohody)  alespoň  45 dnů před termínem,  který

je stanoven  v Prováděcí  smlouvě  jako  termín  provedení,  tj. dokončení  a předání  díla  dle Prováděcí

smlouvy  Objednateli.

CI. 8.

Povinnosti  Objednatele

1.  Objednatel  se zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  včasné,  pravdivé,  úplné  a přehledné  informace,

předložit  mu  veškeré  listinné  materiály  potřebné  k řádnému  plnění  této  Rámcové  dohody

a Prováděcich  smluv  a poskytnout  mu potřebnou  součinnost.

ci.  g.

Provozrí  deník  a Generální  dozor  objednatele

1.  Zhotovitel  se zavazuje  vést provozní  deník  (dále  jen  ,,deník").  Do deníku  bude  pověřený

zaměstnanec  Zhotovitele  pravidelně  provádět  záznamy  ovšech  skutečnostech  rozhodných

pro plnění  Rámcové  dohody  a zejména  Prováděcí  smlouvy.  Do deníku  budou  zapisovány  zejména:

údaje  očasovém  postupu  prací a jejich  jakosti;  splnění  sjednaných  termínů;  zdůvodnění

případných  odchylek  od Plánu  odsouhlasených  Objednatelem;  údaje  nutné  pro posouzení  prací

orgánem  státrí  správy;  údaje  o vykonaných  zkouškách  a kontrole  díla Objednatelem  v určitém

stupni  jeho  provádění.  Zápisy  bude  potvrzovat  Generální  dozor  objednatele.

2. Na první  straně  deníku  budou  uvedeni  zástupci  Zhotovitele,  kteří  jsou oprávnění  činit  zápisy

v deníku,  vyjadřovat  se k zápisům  druhé  strany,  popř.  je potvrzovat  či odmítat.  Dojde-li  k rozporu
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Smluvních  stran  ohledně  zápisů  uvedených  v deníku,  budou  takové  rozpory  řešeny  jednáním

Smluvních  stran  tak, aby nedošlo  k prodlení  s provedením  díla, jeho  dokončením  a předáním

Objednateli.  O těchto  skutečnostech  musí být neprodleně  informován  Objednatel.  K zápisům

do deníku  je z.a Objednatele  kdykoliv  oprávněn  také  Generálrí  dozor  objednatele.

3. Během  pracovní  doby  Zhotovitele  musí  být deník  trvale  přístupný  oprávněným  osobám  v místě

prováděrí  díla.

4. Denní  záznamy  podepisuje  pověřený  pracovník  Zhotovitele  nebo  jeho  zástupce  v ten  den,  kdy  byly

práce  provedeny  nebo  kdy nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  Výjimečně  může

být zápis  proveden  v následujícím  pracovním  dnu.

5. Kromě  Objednatele,  Generálního  dozoru  objednatele  a Zhotovitele  mohou  provádět  záznamy

v deníku  orgány  státní  kontroly,  popř.  jiné  orgány  a osoby  k tomu  oprávněné.

6. Generální  dozor  objednatele  sleduje  zejména,  zda práce  jsou prováděny  účelně  aefektivně

v souladu  s Rámcovou  dohodou  a Prováděcí  smlouvou  a Plánem,  popř.  plánem  postupu  prací,

podle  technických  norem,  právních  předpisů  a příslušného  rozhodnutí  orgánu  státní  správy.

Na nedostatky  zjištěné  v průběhu  provádění  díla  Generální  dozor  objednatele  neprodleně  upozorní

zástupce  Zhotovitele  a provede  zápis  do deníku.  Rozsah  kontrolní  činnosti  výkonu  Generálního

dozoru  objednatele  je předmětem  samostatné  smlouvy  mezi Objednatelem  a vykonavatelem

Generálního  dozoru  objednatele.

CI. "ÍO.

Kontrola  plněm

1.  Objednatel  je oprávněn  kdykoliv  kontrolovat  prováděni  dila  v celém  rozsahu,  zejména  z hlediska

dodržování  sjednané  kvality  díla,  bezpečnosti  práce,  dodržování  technické  dokumentace,

harmonogramu  prací  a udržování  pořádku  v místě  provádění  díla. Kontrolu  provádí  Objednatel

prostřednictvím  svých  zástupců,  zejména  prostřednictvím  Generálního  dozoru  objednatele.

2. Budou-li  jakékoliv  nedostatky  zjištěné  pří provádění  díla  zapsány  v deníku,  je Zhotovitel  povinen

neprodleně  odstranit  zjištěné  nedostatky  v souladu  s Rámcovou  dohodou  a Prováděcí  smlouvou.

Nedostatky  týkající  se bezpečného  provozu  zařízení  a bezpečnosti  osob  je Zhotovitel  povinen

odstranit  okamžitě.

3. Kontroly  prováděné  v průběhu  provádění  díla  nezbavují  Zhotovitele  odpovědnosti  za řádně  plnění

jeho  smluvních  i zákonných  povinností.

4. Pro potřeby  kontroly  předloží  Zhotovitel  (jako  vstupní  informaci  kontroly)  ve vztahu  ke konkrétrímu

dílu písemnou  zprávu  v tomto  členění:

a)  srovnání  časového  a finančního  harmonogramu  prací;

b)  stručná  charakteristika  lokality;

c)  přehledné  a výstižné  informace  k aktuálnímu  stavu prací  (zejména  tabulky,  grafy, mapy,

komentáře);

d)  rozsah  provedených  prací  v období  od posledrího  kontrolního  dne, včetně  plánovaných

a vynaložených  nákladů v členění podle jednotlivých  důlních  děl

e)  případné  odchylky  od věcného,  časového  a finančního  plánu  prací,  návrhy  na optimalizaci

dalšího  postupu  s předpokládanými  dopady;

f)  plánované  práce  na další  období  (technicky,  časově,  finančně);
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g)  případný  návrh  opatření,  resp.  požadavku  k orgánům  státní  správy  (změny  či doplnění

rozhodnutí  apod.);

h)  případný  návrh  opatření,  resp.  požadavků  k Objednateli.

5. Postup  při kontrole  konstrukcí,  které  budou  dalším  postupem  zakryty,  bude  stanoven  Generálním

dozorem  objednatele  podle  konkrétní  situace.

Či. íí.

Předání  a převzetí  díla

1.  Po provedení  díla  a jeho  dokončení  dle Prováděcí  smlouvy  vyzve  Zhotovitel  Objednatele  k předání

a převzeU  díla. 0 předání  a převzetí  díla bude  pořízen  zápis  o předání  a převzetí  díla (dále

jen,,zápís"),  který  připraví  Zhotovitel,  a který  bude  potvrzen  Generálním  dozorem  objednatele

a následně  oběma  Smluvními  stranami  při předání  a převzetí  díla.  Zápis  bude  zahrnovat  zejména

identifikační  údaje  Smluvních  stran,  název  a technický  popis předmětu  díla, evidenční  číslo

Prováděcí  smlouvy  přiděleriéi  z Centrální  evidence  smluv  Objednatele  a datum  jejího  uzavřerí,

prohlášení  Objednatele,  že dílo přejímá,  popř. nepřejímá,  soupis  skutečně  provedených  prací

a činností,  datum  a místo  sepsání,  jména  a podpisy  zástupců  Objednatele  a Zhotovitele.  Budou-li

pří předání  díla zjíštěny  vady  a nedodělky,  Objednatel  dílo nepřevezme  a součástí  zápisu  bude

soupis  zjištěných  vad a nedodělků  s uvedením  Ihůty  a způsobu  jejich  odstranění.  Po odstranění

vad a nedodělků  uvedených  v zápisu,  vyzve  Zhotoviteí  Objednatele  k opětovnému  převzetí  dHla.

V takovém  případě  bude  sepsán  nový  zápis  (analogicky  dle předchozích  vět tohoto  článku),  který

bude  podepsán  oběma  Smluvními  stranami.  Povinností  Zhotovitele  je dodat  dílo bezvadné,

tzn. prosté  všech  vad  a nedodělků.  Povinnost  Zhotovitele  je tedy  splněna  až předáním  bezvadného

díla.

2. Objednatel  je oprávněn  převzít  i částečné  plnění,  učiní-li  tak, bude  tato skutečnost  uvedena

v zápisu.  Zhotovitel  je  povinen  dodat  čí provést  zbývající  část  díla  a předat  ji Objednateli  nejpozději

ve Ihůtě  dohodnuté  mezi  Smluvními  stranami.

3. V případě,  že Objednatel  dílo převezme,  aniž k tomu byl povinen  (viz odst. 1. tohoto  článku),

jeZhotovitel  povinen  odstranit  vady  a nedodělky  zjišténé  při  předání  díla  nejpozději

do 15 dnů od podpisu  zápisu  oběma  Smluvními  stranami,  pokud  nebude  v zápisu  stanovena  jiná

Ihůta.

4. Při předání  díla  předá  Zhotovitel  Objednateli  i veškeré  doklady  a dokumenty,  které  se k předmětu

díla  vztahují.  Tyto dokumenty  budou  součásti  závěrečné  zprávy  o výsledcích  dokončeného

předmětu  plnění  v tištěné  podobě  ve dvou  vyhotoveních  a na nosiči  CD (včetně  všech  příloh).

Obsah  a forma  závěrečné  zprávy  musí  odpovídat  vzoru  závěrečné  zprávy  zveřejněnému  na profilu

Objednatele.  Závěrečná  zpráva  musí  tedy  být předána  při předání  a převzetí  díla.

CI. 12.

Záruční  podmínky,  odpovědnost  za vady  díla

1.  Zhotovitel  odpovídá  za vady,  jež  má dílo  v době  jeho  předání  a převzetí  a dále  odpovídá  za vady

díla zjištěné  po dobu  trvání  záruky  za jakost  díla. Dílo má vady,  jestliže  neodpovídá  výsledku

určenému  v Rámcové  dohodě  a Prováděcí  smlouvě  včetně  veškerých  příloh  a dokumentči,  popř.

předpisů,  které  se na provedení  díla  vztahují.

2. Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  záruku  za jakost  díla. Záruční  doba  činí  36 měsíců  a počíná  běžet

předánim  a převzeUm  díla, tj. dnem  podpisu  zápisu  dle čl. 11. odst. 1. této Rámcové  dohody.
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Záruční  Ihůta neběží  po dobu, po kterou Objednatel  nemohl  předmět  díla užívat pro vady díla,

za které  Zhotovitel  odpovídá.

3. Objednatel  je povinen  vady  díla, které  se vyskytnou  v záruční  době,  uplatnit  u Zhotovitele  písemně,

a to bez zbytečného  odkladu  po jejich  zjištění.  V reklamaci  Objednatel  vady  popíše  a uvede,  jakým

způsobem  se projevují,  a uvede  požadovaný  způsob  jejich  odstranění.  Objednatel  je oprávněn

požadovat  bud' odstranění  vady opravou,  nebo úpravou,  je-li vada opravitelná;  není-li, může

požadovat  odstranění  vady  dodáním  náhradního  plnění  anebo  poskytnutí  přiměřené  slevy  z Ceny

díla.

4. Reklamaci  Ize uplatnit  nejpozdějí  v poslední  den záruční  doby, přičemž  i reklamace  odeslaná

Objednatelem  v poslední  den záruční  Ihůty se považuje  za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel  je povinen  nastoupit  k odstranění  vady  díla nejpozději  do 5 pracovních  dnů po obdržení

reklamace  a vadu díla odstranit  nejpozději  do 30 pracovních  dnů ode dne obdržení  reklamace.

Tyto Ihůty platí v případě,  že mezi Smluvními  stranami  nebudou  v konkrétním  případě  dohodnuty

Ihůty jíné. Jestliže  Objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede, že se jedná  o havárii,  je Zhotovitel

povinen  nastoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie)  nejpozději  do 48 hodin po obdržení

reklamace.  Objednatel  je povinen  umožnit  pracovníkům  Zhotovite'le  přístup  do prostor  nezbytných

pro odstranění  vady a vytvořit  podmínky  pro její odstranění.  Pokud  tak neučiní,  není Zhotovítel

v prodlení  s termínem  nastoupení  na odstranění  vady  ani s termínem  pro odstranění  vady.  Náklady

na odstranění  reklamované  vady  nese Zhotovitel  i ve sporných  případech  až do rozhodnutí  soudu

Ve VěCi.

6. Nenastoupí-li  !hotovitel  k odstranění  reklamované  vady  v termínu  dle odst. 5. tohoto  článku  a/nebo

neodstraní-li  vadu vtermínu  uvedeném  v odst. 5. tohoto  článku, popř. vtermínu  dohodnutém,

je Objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady jinou odbornou  osobu.  Zhotovitel  je povinen

uhradit Objednateli  náklady  vynaložené  na odstranění  vady třetí osobou  v plné výši. Lhůtu

pro odstranění  reklamovaných  vad označených  Objednatelem  jako  havárie  ujednají  obě Smluvní

strany  podle  povahy  a rozsahu  reklamované  vady.

7. O odstranění  reklamované  vady sepíší  smluvní  strany  protokol,  ve kterém Objednatel  potvrdí

odstranění  vady  nebo  uvede  dčivody,  pro které  odmítá  opravu  převzít.

8. Nebyla-li  do okamžiku  uplatnění  reklamace  uhrazena  celá Cena díla dle Prováděcí  smlouvy,

Objednatel:

a) není v prodlení  s úhradou  Ceny  díla až do vyřešení  reklamace;

b) není povinen  platit Cenu díla ve výši odpovídajiď  jeho nároku  na slevu, jestliže  reklamace

bude vyřešena  poskytnutím  slevy  z ceny.

9. Vedle  nároků  z odpovědnosti  za vady  má Objednatel  nárok  na náhradu  škody,  jakož  i na zaplacení

smluvní  pokuty.

CI. 13.

Podstatné  porušení  Rámcové  dohody,  Prováděcí  smlouvy  a smluvrí  pokuty

1. Za podstatné  porušení  této Rámcové  dohody  ze strany  Zhotovitele  se považuje  zejména:

a) Bude-li  Zhotovitel  v prodlení  se splněním  Ihůt (termínů)  uvedených  v této Rárricové  dohodě,

o dobu delší než 5 dnů;

b) Nebude-li  Zhotovitel  opakovaně  (tj. alespoň  2x) poskytovat  plnění v požadované  kvalitě,

ačkoliv  byl  Objednatelem  alespoň  1x  písemně  upozorněn  na nedodržování  kvality

poskytovaného  plnění;
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c)  Předloží-li  Objednateli  opakovaně  (tj. alespoň  3x) špatné  vyúčtování  poskytnutého  plnění

(viz  čl. 6. odst.  1. této  Rámcové  dohody);

d)  Nebude-li  plnit  povinnosti  stanovené  podle  čl.  7.  odst.  3. této  Rámcové  dohody

(technické  kvalifíkační  předpoklady),  a neodstraní-li  takové  porušení  ani do 10 pracovních

dnů  ode  dne  doručení  písemného  upozornění  Objednatele  na neplnění  povinnosti;

e)  Poruší-li  povinnosti  mlčenlivosti  podle  čl. 7. odst.  4. této  Rámcové  dohody;

f)  Poruší-li,  popř.  nesplní-li  povinnosti  stanovené  podle  čl. 7. odst.  7. této  Rámcové  dohody

(pojištění);

g)  Poruší-li,  popř.  nesplní-li  povinnost  stanovenou  v čl. 7. odst.  8. této  Rámcové  dohody

(zabezpečení  výkonu  báňské  záchranné  služby);

h)  Provede-li  změnu  v osobě  poddodavatele  Zhotovitele  bez  souhlasu  Objednatele  (čl. 7. odst.

IO. této  Rámcové  dohody);

i) Nepředloží-li  návrh  na uzavření  Prováděcí  smlouvy  ve Ihůtě  dle  čl. 3. odst.  3. této  Rámcové

dohody,  ačkoliv  je k předložení  návrhu  Prováděcí  smlouvy  dle  této  Rámcové  dohody  povinen;

j)  Nebude-li  plnit  povinnosti  stanovené  podle  čl. 7. odst.  14.  této  Rámcové  dohody;

k)  Zjistí-li  Objednatel,  že  Zhotovitel:

Nabízel,  dával,  přijímal  nebo  zprostředkovával  určité  hodnoty  s cílem  ovlivnit  chování

nebojednání  kohokoliv,  at' již státního  úředníka  nebo  někoho  jiného,  přímo  nebo

nepřímo,  vzadávaďm  řízení  nebo  při provádění  Rámcové  dohody  nebo  Prováděcí

smlouvy;  nebo

Zkresloval  jakékoliv  skutečnosU  za účelem  ovlivněrí  zadávacího  řízení  nebo  provádění

Rámcové  dohody  nebo  Prováděcí  smlouvy  ke  škodě  Objednatele,  včetně  užití

podvodných  praktik  k potlačerí  a snížení  výhod  volné  a otevřené  soutěže;  nebo

Nedodržoval  povinnosti  vyplývající  z předpisů  práva  životního  prostředí,  sociálních  nebo

pracovně  právních  předpisů  nebo  kolektivních  smluv  vztahujících  se k předmětu  plnění

Veřejné  zakázky.

Objednatel  odstoupí  od této  Rámcové  dohody  ve vztahu  k tomu  ze Zhotovitelů,  který  se dopustil

některého  z podstatných  porušení  této  Rámcové  dohody  uvedených  výše  v tomto  odstavci.

2.  Za podstatné  porušení  Prováděcí  smlouvy  ze  strany  Zhotovitele  se považuje  zejména:

a)  Bude-li  Zhotovitel  v prodlení  se splněním  Ihůt  (termínů)  uvedených  v Prováděcí  smlouvě,

o dobu  delší  než  5 dnů;

b)  Nebude-li  Zhotovitel  opakovaně  (tj. alespoň  2x) poskytovat  plnění  v požadované  kvalitě,

ačkoliv  byl  Objednatelem  alespoň  1x  písemně  upozorněn  na  nedodržování  kvality

poskytovaného  plnění.

3. Nastanou-li  skutečnosti  opravňující  Objednatele  odstoupit  od této  Rámcové  dohody  (viz odst.

L tohoto  článku),  je Zhotovitel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  100  000,-

Kč za každý  jednotlivý  případ  porušení.  Nastanou-li  skutečnosti  opravňující  Objednatele  odstoupit

od Prováděcí  smlouvy  (viz  odst.  2. tohoto  článku),  je  Zhotovitel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní

pokutu  ve výši  10  000,-  Kč za každý  jednotlivý  případ  porušení.

4.  Bude-li  Zhotovitel  vprodlení  se splněním  termínu  provedení  díla  (tj. dokončení  a předání

Objednateli),  který  bude  uveden  v Prováděcí  smlouvě,  je povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní

pokutu  ve výši  O,5 % z Ceny  díla  za každý  i započatý  den  prodlení.
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5. Bude-li Zhotovitel  v prodlení  s odstraněním  vad a nedodělků  uvedené  v zápise  (viz čl. 11. této

Rámcové  dohody),  zaplatí  Objednateli  smluvní  pokutu  5 000,- Kč za každou  vadu a nedodělek

a za každý  i započatý  den prodlenl

6. Bude-li  Zhotovitel  vprodlení  snástupem  na odstranění  a sodstraněním  záručních

vad (viz čl. 12. odst. 5. této R,ámcové dohody),  zaplatí Objednateli  smluvní  pokutu  5 000,-

Kč za každou  vadu a nedodělek  a za každý  i započatý  den prodlení.

7. Bude-li  Objednatel  v prodlení  s úhradou  faktury,  je Zhotovitel  oprávněn  požadovat  úhradu  úroku

z prodlení  z dlužné  částky  ve výši stanovené  příslušnými  právními  předpisy.

8. Smluvní  pokuty  jsou splatné  do 15 kalendářních  dní ode dne doručení  výzvy  Objednatele  k jejich

zaplacení  Zhotoviteli.  Závazek  úhrady se považuje  za dodržený,  je-li nejpozději  vposledni

den Ihůty připsána  předmětná  platby  na účet Objednatele.

9. Zaplacením  jakékoliv  smluvní  pokuty  dle této Rámcové  dohody  není dotčena  povinnost  Zhotovitele

nahradit  škodu  vzniklou  Objednateli  z porušení  smluvní  povinnosti,  ke kterému  se smluvní  pokuta

vztahuje.  Objednatel  je oprávněn  požadovat  náhradu  škody  v plné  výši bez ohledu  na ujednanou

smluvní  pokutu.

cí.14.

Platnost  a účinnost  Rámcové  dohody

1. Tato Rámcová  dohoda  se uzavírá  na dobu určitou,  a to na dobu 4 let ode dne účinnosti  této

Rámcové  dohody  nebo do vyčerpání  částky  dle čl. 5 odst. 1. této Rámcové  dohody.  Ukončeíiím

této Rámcové  dohody  není dotčena  platnost  ani účinnost  jednotlivých  Prováděcích  smluv

uzavřených  před ukončením  této Rámcové  dohody  uplynutím  sjednané  doby.

2. Objednatel  je oprávněn  tuto Rámcovou  dohodu  vypovědět  bez  uvedení  důvodů písemnou

výpovědí,  avšak pouze  vůči všem Zhotovitelům  současně.  Délka výpovědní  doby čim 1 měsíc

a začíná  běžet  prvním  dnem  kalendářního  měsíce  následujícím  po doručení  výpovědi  poslednímu

ze Zhotovitelů  č. 1 až 4.

3. Objednatel  je oprávněn  odstoupit  od této  Rámcové  dohody  (od  Rámcové  dohody  také

jen ve vztahu  k tomu Zhotoviteli,  který poruší  Rámcovou  dohodu  podstatným  způsobem)  nebo

od Prováděcí  smlouvy:

a) Poruší-li  Zhotovitel  tuto Rámcovou  dohodu  nebo Prováděcí  smlouvu  podstatným  způsobem

(viz čl. 13. této Rámcové  dohody);

b) Poruší-li  Zhotovitel  tuto  Rámcovou  dohodu  nebo  Prováděcí  smlouvu  nepodstatným

způsobem,  aneodstraní-li  takové  porušení  ani  vdodatečné  Ihůtě  poskytnuté

mu Objednatelem  v písemné  výzvě,  která  nesmí  být kratší  než 30 kalendářrích  dní;

c) Vstoupí-li  Zhotovitel  do likvidace,  bylo-li  zahájeno  insolvenční  řízení, v němž  bylo vydáno

rozhodnutí  o úpadku  nebo insolvenčrí  návrh byl zamítnut  proto, že majetek  nepostačuje

k úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení, nebo byl konkurs  zrušen  proto, že majetek  byl zcela

nepostačující  nebo byla zavedena  nucená  správa  podle  zvláštních  právních  předpisů;

d) Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel  porušil  povinnost  uvedenou  v čl. 13. odst. 1. písm. j) této

Rámcové  dohody,  resp. že nepředložil  Plán ve Ihůtě dle čl. 7. odst. 14. této Rámcové  dohody.

4. Objednatel  je dále oprávněn  odstoupit  od této Rámcové  dohody  bez jakýchkoliv  sankcí  v případě

krácení  finančních  prostředků  na zjišt'ování,  evidenci,  zajišt'ování  a likvidaci  SDD a OPDD.

Objednatel  prohlašuje,  že  informaci  o krácení  finančních  prostředků  (viz  výše)  oznámí

Poskytovateli  nejpozději  do IO dnů po doručení  takové  informace.
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5. Zhotovitel  může od této Rámcové  dohody  nebo Prováděcí  smlouvy  odstoupit,  neposkytuje-li

Objednatel  potřebnou  součinnost,  ačkoliv ktomu  byl Zhotovitelem  opakovaně  (tj. alespoň

3x) písemně  vyzýván,  přičemž  však se musí  jednat  o takovou  součinnost,  bez jejíhož  poskytnuU

ze strany  Objednatele,  není Zhotovitel  schopen  plnit své povinnosti  vyplývající  z této Rámcové

dohody  nebo Prováděcí  smlouvy.

6. Zhotovitel  je dále oprávněn  odstoupit  od této Rámcové  dohody  nebo Prováděcí  smlouvy,  bude-li

Objednatel  v prodlení  s úhradou  peněžitých  závazků  vůči Zhotoviteli  vyplývajících  z této Rámcové

dohody,  resp. z Prováděcí  smlouvy  po dobu delší  než 30 dnů.

7. Odstoupení  od Rámcové  dohody  nebo Prováděcí  smlouvy  musí být učiněno  v písemné  fomiě

a doručeno  druhé  Smluvní  straně.  Odstoupením  se závazek  založený  Rámcovou  dohodou  nebo

Prováděcí  smlouvou  zrušuje  od počátku  a Smluvní  strany  se vypořádají  podle příslušných

ustanovení  Občanského  zákoníku  o bezdůvodném  obohacení,  nedohodnou-li  se Smluvní  strany

na jiném  způsobu  vypořádání  vzájemných  závazků.  lJčinky  odstoupení  od Rámcové  dohody  nebo

Prováděcí  smlouvy  nastávají  okamžikem  doručení  písemného  oznámení  o odstouperí  druhé

Smluvní  straně.  Odstoupení  se nedotýká  práva na zaplacení  smluvní  pokuty  a úroku z prodlení,

pokud  již dospěl,  práva na náhradu  škody, ani ujednání,  které má vzhledem  ke své povaze

zavazovat  Smluvní  strany i po odstoupení  od Rámcové  dohody  nebo Prováděcí  smlouvy,

tj. zejména  ani ujednání  o způsobu  řešení sporů a volbě práva. Obdobné  platí i pro předčasné

ukončení  Rámcové  dohody  nebo Prováděcí  smlouvy  jiným  způsobem.

Či. ís.

Ustanovení  závěrečná

1. Tato  Rámcová  dohoda,  Prováděcí  smlouva  a práva  a povinnosti  z nich vyplývající  se řídí právním

řádem České republiky.  Práva a povinnosti  Smluvních  stran,  pokud nejsou  upraveny  touto

Rámcovou  dohodou  či Prováděcí  smlouvou  se řídí  Občanským  zákoníkem  apředpisy

souvísejícími.

2. Veškeré  případné  spory  vzniklé  mezi Smluvními  stranami  na základě  nebo v souvislosti  s touto

Rámcovou  dohodou  nebo  Prováděcí  smlouvou  budou  primárně  řešeny  jednáním  Smluvních  stran.

Vpřípadě,  že tyto spory  nebudou  vpřiměřené  době vyřešeny,  budou  k jejich  projednání

a rozhodnutí  příslušné  obecné  soudy  České  republiky.

3. Tato  Rámcová  dohoda  a Prováděcí  smlouva  můžou  být měněny  nebo doplňovány  pouze  formou

písemných  vzestupně  číslovaných  dodatků  podepsaných  oběma  Smluvními  stranami.  Ke změnám

či doplnění  neprovedeným  písemnou  formou  se nepřihlíží.

4. V případě,  že některé  ustanovení  této Rámcové  dohody,  popř. Prováděcí  smlouvy  je nebo  se stane

v budoucnu  neplatným,  neúčinným  či nevymahatelným  nebo  bude-li  takovým  shledáno  příslušným

orgánem,  zůstávají  ostatní  ustanovení  této Rámcové  dohody,  popř. Prováděcí  smlouvy  v platnosti

a účinnosti,  pokud  z povahy  takového  ustanovení  nebo z jeho  obsahu  anebo  z okolností,  za nichž

byla tato Rámcová  dohoda,  popř. Prováděcí  smlouva  uzavřena,  nevyplývá,  že jej nelze oddělit

od ostatního  obsahu  Rámcové  dohody  nebo Prováděcí  smlouvy.  Smluvní  strany  se zavazují

bezodkladně  nahradit  neplatné,  neúčinné  nebo nevymahatelné  ustanovení  ustanovením  jiným,

které  svým obsahem  a smyslem  odpovídá  nejépe  ustanovení  původnímu  a této Rámcové  dohodě,

popř. Prováděcí  smlouvě  jako  celku.

5. Smluvrí  strany  na sebe přebírají  nebezpečí  změny  okolností  v souvislosti  s právy  a povinnostmi

Smluvních  stran vzniklými  na základě  této Rámcové  dohody,  popř. Prováděcí  smlouvy.  Smluvní

stranyvylučuj  uplatnění  ustanovení  9 1765  odst. 1 a E11766 0bčanského  zákoníku  na svůj smluvrí

vztah  založený  touto  Rámcovou  dohodou,  popř. Prováděcí  smlouvou.
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6. Zhotovitel se jako osoba povinná dle F3 2 písm. e) zákona  č. 320/2001  sb., o finanční  kontrole

ve veřejné  správě  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o finanční  kontrole),  ve znění  pozdějších

předpisů,  zavazuje  k součinnosti  při výkonu  finanční  kontroly  ve smyslu  zákona  o finančm  kontrole.

Zhotovitel  se dále zavazuje  umožnit  všem oprávněným  subjektům  provést  kontrolu  dokladů

souvisejících  s plněním  této Rámcové  dohody  a Prováděcí  smlouvy,  a to po dobu určenou  k jejich

archivaci,  a to v souladu  s příslušnými  právnímí  předpisy.

7. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Rámcové  dohody  v plném  znění  včetně

Celkové  ceny  aveškerých  metadat  vsouladu  spříslušnými  právmmi  předpisy,  které

se na uveřejnění  Rámcové  dohody  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem  č. 340/2015

sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, uveřejňování  těchto  smluv  a o registru

smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.

8. Tato Rámcová  dohoda nabývá platnosti  dnem jejího  podpisu  oběma Smluvními  stranami

a účinnosti  dnem jejího  uveřejnění  dle odst. 7. tohoto  článku. Podle dohody  Smluvních  stran

uveřejnění  této Rámcové  dohody  provede  Objednatel.

9. Tato  Rámcová  dohoda  je  sepsána  v 6 vyhotoveních,  každé  splatností  originálu,

z nichž  2 vyhotovení  si ponechá  Objednatel  a 1 vyhotovení  obdrží  každý  ze Zhotovitelů.

10.  VeškerákomunikacenazákIadětétoRámcovédohodyječiněnapísemně,není-IitoutoRámcovou

dohodou  stanoveno  jinak. Písemná  komunikace  se činí v listinné nebo elektronické  podobě

prostřednictvím  datových  schránek,  doporučené  pošty, e-mailu  nebo faxu na adresy  či tel. čísla,

které  si smluvní  strany  sdělí. Písemná  komunikace  prostřednictvím  doporučené  pošty se bude

považovat  za řádně  doručenou  dnem,  kdy  je druhá  strana  převezme  od poštovního  doručovatele.

Neučiní-li  tak, pak se považuje  písemná  komunikace  dle této Rámcové  dohody  za doručenou

patnáctého  dne od podání  písemné  zprávy  či dokumentu  k poštovní  přepravě.

41. Nedílnou  součástí  této Rámcové  dohody  jsou  její přílohy:

1. Identifikační  údaje  a cenové  nabídky  Zhotovitelů:

1.1 Identifikační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovitele  č. I ;

1.2  Identifikační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovitele  č. 2;

1.3  Identifikační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovítele  č. 3;

1.4  Identifikační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovitele  č. 4.

2. Vzory  Prováděcí  smlouvy:

2.1 Prováděcí  smlouva  -  standardizovaný  postup

2.2  Prováděcí  smlouva  -  havarijní  postup.
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Smluvní  strany  po přečtem  této  Rámcové  dohody  potvrzují,  že její  obsah  a práva  a povinností

odpovídají  jejích  pravé,  vážné  a svobodné  vůlí,  a že  Rámcová  dohoda  byla  uzavřena

po  vzájemném  projednání.  Na důkaz  toho  přípojují  své  podpísy.

Objednatel

V Praze,  dne
'1L4.  l  Z0  20

o životního

RNDr.  Maíin  Holý

ředitel  odboru  geologie  a zástupce  náměstka

pro řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

Zhotovitel  č. I

V Chlumci,  dne.......!.,!:,,,Q,'!,,,?,!',?Q,,,,,,,

SpoIečnost,,Likvidace  SDD  -  PKU  + GIS  -  Oblast  1 "

Ing. Walter  Fiedler

ředitel

Palivový  kombinát  Ústí,  státní  podnik

V Mostě,  dne

Zhotovitel  č. 2

,='. S'. žrú  0

předseda  představenstva
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Zhotovítel  č. 3

'I:Q, L,  !l0  L@V Ostravě,  dne....................................

Společnost,,SDD-1  "

Ing. Petr  Halfar

jednatel

GSP  s.r.o.

V Jívce,  dne

Zhotovitel  č. 4

,;6;7Sí-Z0

GEME(%- UNION *.s.

Mgr. Michal  Rajchl,  Ph.D.

člen  představenstva

Stránka  20 z 30



Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Příloha  č. 1.'1 Rámcové  dohody

Identífíkační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovítele  č. 1

SpoIečnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  + GIS -  Oblast  1"

se sídlem:  Hrbovická  2, 403  39 Chlumec

IČO: 00007536,  DIČ: CZ00007536

bankovní  spojení:  Raiffeisenbank  a.s., Ústí  nad Labem,  číslo  účtu:  7536123000/5500

zastoupená:  Ing. Walterem  Fiedlerem,  ředitelem

Kontaktní  osoba

Cenová  nabídka

Procentuální výše  určující  podíl  vůči Cenové  soustavě  LJRS jako  celku  (stanovená  na tři desetinná

místa,  přičemž  100,OOO % je směrná  cena  dle Cenové  soustavy  ÚRS'):  42,300.

Zhotovitel  č. I

V Chlumci,  dne........"!,,!:,,,!!,,!:!),?!!,

SpoIečnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ + GIS  -  Oblast  'l"

Ing. Walter  Fiedler

ředitel

Palivový  kombinát  Ústí,  státní  podnik

' htíp://www.urspraha.cz
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Příloha  č. 1.2  Rámcové  dohody

Identifikačm  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovítele  č, 2

Severrí  energetická  a.s.

se sídlem:  Václava  Řezáče  315,  434  0al Most

IČO:  28677986,  DIČ: CZ699003245

bankovní  spojení:  Československá  obchodní  banka,  a.s.,  Praha,  číslo  účtu: 1 17043303/0300

zastoupená:  Ing. Petrem  Antošem,  předsedou  představenstva

Kontaktrí  osoba

Cenová  nabídka

Procentuální  výše  určujíď  podíl  vůči  Cenové  soustavě  ÚRS  jako  celku  (stanovená  na tři desetinná

místa,  přičemž  100,OOO % je směrná  cena  dle Cenové  soustavy  ÚRS2):  45,200.

Zhotovítel  č. 2

V Mostě,  dne.......":'.:.!,.':.:!..sD.,,

errí  energetická  a.s.

Ing. Petr  Antoš

předseda  představenstva

2 http://www.urspraha.cz
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrálrí  evidence  smluv:  190070

Příloha  č. 1.3  Rámcové  dohody

Identifikační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovitele  č. 3

Společnost,,SDD-1  "

se sídlem:  Slavíkova  6068/18,  708  00 0strava  -  Poruba

IČO:  60321431,  DIČ: CZ60321431

bankovní  spojení:  čSOB,  a.s. Ostrava,  číslo  účtu: 134381646/0300

zastoupený:  Ing. Petrem  Halfarem,  jednatelem

Kontaktní  osoba

jméno:  Ing. Petr  Halfar

e-mail:  

mobil:  

tel.: 

Cenová  nabídka

Procentuální  výše  určující  podíl  vůči Cenové  soustavě  ÚRS  jako  celku  (stanovená  na tři desetinná

místa,  přičemž  100,OOO % je směrná  cena  dle Cenové  soustavy  ÚRS3):  61,750.

Zhotovitel  č. 3

V Ostravě,  dne..!'..'..'..7..!9...'!2

Společnost,,SDD-1  "

Ing. Petr  Halfar

jednatel

GSP  s.r.o.

3 htíp://www.urspraha.cz
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Příloha  č. t4  Rámcové  dohody

Identifikační  údaje  a cenová  nabídka  Zhotovitele  č. 4

GEMEC  -  UNION  a.s.

se sídlem:  č. p. 187,  54213  Jívka

IČO:  25916581,  DIČ: CZ25916581

bankovní  spojení:  ČSOB, a.s., pobočka  Trutnov,  číslo  účtu:  273061263/0300

zastoupená:  Mgr.  Michalem  Rajchlem,  Ph.D.,  členem  představenstva

Kontaktní  osoba

jméno:  Mgr. Michal  Rajchl,  Ph.D.

e-mail: 

mobil:  

tel.: 

Cenová  nabídka

Procentuální výše určující podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako  celku  (stanovená  na tři desetinná

místa, přičemž 100,OOO % je směrná cena dle Cenové soustavy ÚRS4): 91000.

Zhotovitel  č. 4

V Jívce,  dne
[[7žou'

GEMEC"-  UNION  a.s.

Mgr. Michal  Rajchl,  Ph.D.

člen  představenstva

4 http://www.urspraha.cz
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Příloha  č. 2.1 Rámcové  dohody

VZOR

Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  '.........

PROVÁDĚ(j  SMLOUVA  O DÍLO  -  ČÁST  1-  ST  ANDARDIZOVANÝ  POSTUP

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze dne  l.........

Česká  republika  -  Minísterstvo  životního  prostředí

se sídlem:

zastoupená:

IčO:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

Vršovická  1442/65,  10010  Praha  10

RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem  náměstka

pro  řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

00164801

čNB Praha I  Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
Ing.  Petr  Uldrych,  vedouď  oddělení  nerostných  zdrojů,

tel.:  +420  267  122  667,  e-mail:  Petr.Uldrychpmzp.cz

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

se sídlem:

zastoupená:

ičo:

DIČ:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaná:

(dále  jen,,Zhotovitel")

na straně  druhé

'.........,  číslo  účtu:  '.:.......

.,,,,,...,  tel.:?........,  e-mail:..'.....,..

obchodní  rejstřík  vedený  u ',.........  soudu  v.........,  sp. zn. .........

uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tuto

Prováděcí  smlouvu  o dílo  -  část  I (dále  jen,,Prováděď  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  I ze  dne.........  (dále  jen,,Rámcová  dohoda").
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Evidenční  číslo přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

ci.  í

Předmět  Prováděcí  smlouvy

1. Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro Objednatele  na svůj náklad a na své nebezpečí  dílo:

,,Zajištění  nebo  likvidace  případně  průzkum  důlních  děl":

a) ,:názevdůlníhodíla"vk.ú.,,náze'vkatastrálníhoúzemí"(č.o.'.........):

b) ,,název  důlníhÓ  díla" v k.ú.,,pázev  katastrálního  ůzemr'  (č.o. :.........);

c) l . . . . . . . ..

Či. 2

Cena

'1. Cena  za provedení  díla je určena  jako  podíl  vůči Cenové  soustavě  ÚRS jako  celku a činí '.........  %.

CI. 3

Doba,  rmsto  a podmínky  plnění

'1. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději

do '.........  (dodací  Ihůta).

Či. 4

Ustanovení  závěrečná

1. V případě,  že ujednání  obsažené  v této Prováděcí  smlouvě  bude v rozporu,  popř. v nesouladu

s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této Prováděcí  smlouvě

přednost.  Touto  Prováděcí  smlouvou  nesmějí  být za žádných  okolností  prováděny  podstatné

změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové  dohodě.  Není-li  v této Prováděcí  smlouvě

stanoveno  jinak, použije  se na právní vztah založený  touto Prováděcí  smlouvou  příslušná

ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Prováděcí  smlouvy  v plném  znění  včetně

Ceny  díla a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,  které  se na uveřejnění

této Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem  č. 340/2015  sb.,  o zvláštních

podmínkách  účinností  některých  smluv, uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Podle  dohody  Smluvních  stran uveřejnění  této

Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.

3. Tato Prováděcí  smlouva  nabývá platnosti  dnem jejího podpisu  oběma Smluvními  stranami

a účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  dle odst. 2. tohoto  článku.

4. Tato Prováděcí  smlouva  se uzavírá  ve 3 vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž  Zhotovitel

obdrží  1 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.

5. Nedílnou  součástí  této Prováděcí  smlouvy  jsou  její  přílohy:

a) Příloha  č. 1 -  Registrační  listy SDD, případně  Evidenční  list HDD (hlavmho  důlního  díla).

Stránka  26 z 30



Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Smluvní  strany  prohlašují,  že si tuto  Prováděcí  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem  souhlasí

a na důkaz  toho  k ní připojují  svoje  podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze,  dne v dne

Česká  republíka  -  Ministerstvo  žívotního

prostředí

RNDr.  Maíin  Holý

ředitel  odboru  geologie  a zástupce  náměstka

pro řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

Příloha  č. 2.2  Rámcové  dohody

VZOR

Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  '.........

PROVADECI  SMLOUVA  O DILO  -  CAST  1-  HAV  ARUNI  POSTUP

k Rámcové  dohodě  -  část  I ze dne.........

Česká  republika  -  Ministerstvo  žívotního  prostřeďí

se sídlem:

zastoupená:

IčO:

bankovní  spojení:

kontaktrí  osoba:

Vršovická  4 442/65,  I OO10  Praha  10

RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem  náměstka

pro  řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

00164801

ČNB  Praha  1, Na Příkopě  28, číslo  účtu:  7628001/0710

Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojči,

tel.: +420  267 122 667, e-mail: Petr.LlIdrych@mzp.cz

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

se sídlem:

zastoupená:

ičo:

DIČ:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

zapsaná:

(dále  jen,,Zhotovítel")

na straně  druhé

L

'.........  číslo  účtu:  .......,.

.....:...,  tel.:  .........,  e-mail:,.........

obchodní  rejstřík  vedený  u .........  soudu  v.........,  sp. zn. .........

uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tuto

Prováděcí  smlouvu  o dílo  -  část  1 (dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze  dne.........  (dále  jen,,Rámcová  dohoda").
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  190070

ci.  "i

Předmět  Prováděcí  smlouvy

4. Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro Objednatele  na svůj náklad  a na své  nebezpečí  dílo:

,,Zajištěni  nebo  likvidace  případně  průzkum  důlních  děl"."

a)  ,:pázevdůlníhodíla"vk.ú.,jázevkatastrálníhoúzemí"(č.o.l.........);

b) ,:názevdůlníhodíla"vk.ú.,,'názevkatastrálníhoúzerr7í"(č:,.o.l.........');

c)

ČI. 2

Cena

1.  Cena  za provedení  díla  nepřekročí  '.........,-  Kč  bez DPH,  výše  DPH  činí  '.........,-  Kč, cena  včetně

DPH  činí  '.........,-  Kč. Cena  za jednotlivé  práce  a materiál  bude  uvedena  v soupisu  prací,  dodávek

a služeb  s výkazem  výměr,  který  bude  vypracován  Zhotovitelem  a předán  Objednateli  současně

s předáním  díla.

CI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plnění

1.  Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo,  tj.  dokončit  ho  a předat  Objednateli  nejpozději

do..........  (dodací  Ihůta).

ČI. 4

Ustanovení  závěíaečná

1.  V případě,  že ujednání  obsažené  v této  Prováděcí  smlouvě  bude  v rozporu,  popř.  v nesouladu

s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této  Prováděcí  smlouvě

přednost.  Touto  Prováděcí  smlouvou  nesmějí  být za žádných  okolností  prováděny  podstatné

změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové  dohodě.  Není-li  v této  Prováděcí  smlouvě

stanoveno  jinak, použije  se na právní  vztah založený  touto  Prováděcí  smlouvou  příslušná

ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této  Prováděcí  smlouvy  v plném  znění  včetně

Ceny  díla  a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,  které  se na uveřejnění

této  Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem  č. 340/2015  sb.,  o zvláštních

podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Podle  dohody  Smluvních  stran  uveřejněm  této

Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.

3. Tato Prováděcí  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  Smluvními  stranami

a účinnosti  dnem  jejho  uveřejnění  dle odst.  2. tohoto  článku.

4. Tato  Prováděcí  smlouva  se uzavírá  ve třech  vyhotoveních,  s platnosU  originálu,  přičemž  Zhotovitel

obdrží  I vyhcítovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.

5. Nedílnou  součástí  této  Prováděcí  smlouvy  jsou  její  přílohy:

a) Příloha  č. I -  Plán postupu  prací  včetně  registračního  listu SDD,  případně  evidenční  list

HDD  (hlavního  důlního  díla).
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Smluvní  strany  prohlašují,  že si tuto  Prováděď  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem  souhlasí
a na  důkaz  toho  k ní připojují  svoje  podpísy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze,  dne v dne

Česká  republíka  -  Mínisterstvo  žívotního

prostředí

RNDr.  Martin  Holý

ředitel  odboru  geologie  a zástupce  náměstka

pro  řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny
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