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RÁMCOVÁ DOHODA
,,SLZ PP ČR - Rámcová dohoda - malování na vybraných objektech PP ČR

v Královéhradeckém kraji"

REALIZACE

ČLÁNEK l.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

adresa pro doručování:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonni číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého
majetku správy logistického zabezpečení PP ČR
Správy logistického zabezpečení Po|icejního prezidia české republiky
Správa logistického zabezpečeni Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

nebo

TSM Design s.r.o.
Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
Martinem Šustrem
065 44 754
CZ 06544754
Vy2ruvp
Moneta Money Bank

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka40457

Nádražnl 16
P. O. BOX 6
155 05 Praha 5

Tel,: +



(dále jen ,,Zhotovitel")

(společné dále též ,,smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku nás|edujÍcÍ

Rámcovou dohodu
na provádění malováni v objektech policejního prezidia ČR v Královéhradeckém kraji

uzavřenou v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ")
(dále jen ,,Dohoda" nebo ,,Rámcová dohoda")

ČLÁNEK ll.
PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

1. Předmětem této Dohody je stanovení podmínek, za kterých bude Objednatel se Zhotovitelem
průběžně uzavírat jednotlivé dílčí objednávky na provedení prací, které jsou podrobně
specifikovány v Příloze č. 2 (Specifikace předmětu plnění a specifikace ceny) této Dohody (dále
,,práce" nebo ,,plnění").

2, jednotlivými dílčími objednávkami uzavřenými v souladu s touto Dohodou se Zhotovitel
zavazuje pro Objednatele provádět práce v rozsahu, za podmínek a na konkrétních místech
uvedených v objednávce.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu plněni podle podmínek
stanovených touto Dohodou dle Přílohy č. 2 (Specifikace předmětu plněni a specifikace ceny),
a to vždy ve výši dle příslušné objednávky.

4. Podkladem pro uzavření této Rámcové dohody je nabídka Zhotovitele ze dne 14.07.2020 2020,
která byla na základě zadávacího řIzení, zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem
jednacím PPR-2567/ČJ-2020-990663, vyhodnocena jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK Ill.
DOBA, MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1, Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří (3) let ode dne účinnosti nebo do
vyčerpání finančního limitu 1 990 000,- KČ bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane
dřive.

2. Místem plnění jsou jednotlivé objekty Objednatele na území Královéhradeckého kraje uvedené
v Příloze č. 3 (Seznam objektů slz) této Dohody (dále jen ,,místo plněni"). Každé z míst plněni,
které je uvedeno v příloze č. 3 může být změněno případně doplněno o další místo plnění
pouze v souladu s ČI. XI odst. 9 této Dohody.



ČLÁNEK lV.
ZPŮSOB PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ

1, Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dňčí objednávky vyhotoví Objednatel vždy na základě
svých aktuálních potřeb. Objednatel zašle dňčí objednávku Zhotoviteli na jeho e-mailovou
adresu uvedenou v ČI. l. této dohody. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů
od jejího doručení zaslat Objednateli odpověď', zda akceptuje objednávku či nikoliv, a v případě
akceptace objednávky ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaslat ve lhůtě uvedené
v tomto odstavci i podepsanou dňčí objednávku.

2, Pokud Zhotovitel nebude objednávku akceptovat, zašle do tří dnů od jejího doručení
Objednateli návrh náhradního termínu plnění s tlm, že Objednatel ve lhůtě do tří (3)
pracovních dnů od doručeni nového termínu sdělí Zhotoviteli, zda tento termín akceptuje
či nikoli.

3. Objednatel může vyzývat Zhotovitele k uzavřeni dňči objednávky postupem podle tohoto
článku podle svých potřeb až do vyčerpání finančních prostředků nebo uplynutí stanovené lhůty
uvedených v článku |||. odst. 1 této dohody.

4. Obsah dňčích objednávek uzavřených na základě této rámcové dohody se řídí touto Rámcovou
dohodou a právními předpisy České republiky, a to zejména občanským zákoníkem.

5. Každé dí!či plnění bude zahájeno do patnácti (15) pracovních dnů ode dne zaslání akceptace
dílčí objednávky Zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku nebo objednatelem podle odst. 2
tohoto článku Objednatelem. Každá jednotlivá objednávka bude obsahovat zejména označení
Smluvních stran, specifikaci plnění, místo plnění, cenu bez DPH, cenu včetně DPH, a termín
provedení tak, aby bylo možno dílčí plnění jednoznačně identifikovat. O předáni a převzetí
plnění bude sepsán předávací protokol ve dvou (2) vyhotoveních podepsaný kontaktní osobou
Zhotovitele uvedenou v ČI. ltéto Dohody a některou z kontaktních osob Objednatele uvedenými
v ČI. l této Dohody, z nichž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 1 vyhotovení.

6. Vlastnické právo k jednotlivému provedenému plnění přechází na objednatele okamžikem jeho
převzetí objednatelem, a to i v případě, že zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy
poddodavatele.

7. Termin pro provedeni každého plnění bude uveden v příslušné objednávce, přičemž nejkratší
doba pro jeho provedení bude sedm (7) pracovních dnů.

8. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací dle jednotlivých objednávek předložit
Objednateli jmenný seznam zaměstnanců včetně jejich výpisů z evidence Rejstříku trestů, ne
však starší než tři (3) měsíce.

9. V případě, že zhotovitel při plnění, dle této dohody využije poddodavatele, se zhotovitel
zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené
právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými
předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plněni dle této dohody, u které budou
jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije



poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za provedené práce, jako by je vykonal
sám.

10. V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plněni dle této smlouvy občana
jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen ,,občan") se zhotovitel zavazuje, že tento
občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a
pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen
,,povolení"). Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele.
Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty
druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na místo plnění, eventuálně bude z místa plnění
vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín plněni dle této smlouvy.

11. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost k naplnění předmětu
této Dohody.

12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
Objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodných příkazů
Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto příkazů Objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných příkazů Objednatele vznikly.

13. Zhotovitel je povinen na pracovištích Objednatele a v dalších prostorách, v nichž se budou jeho
zaměstnanci pohybovat, udržovat čistotu a pořádek.

14. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu
s platnými právními předpisy, Původcem odpadu je Zhotovitel.

15. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí plnění, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu
s touto Dohodou, dle podmínek uvedených v jednotlivé objednávce a ve sjednané kvalitě,
přičemž v takovém případě Objednatel důvody odrMtnutí převzetí plnění písemně Zhotoviteli
sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmItl převzít plnění, Na následné
předání plnění se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

16. Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem odsouhlaseného
změnového listu. Proces schvalováni jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené
touto smlouvou.

17. Změny v realizaci každého jednotlivého plnění provedené na základě změnového listu budou
po schválení začleněny do právního rámce této Dohody písemnými číslovanými dodatky.

18. Fakturace ze strany Zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schváleni souhrnu
víceprací a méněprací Objednatelem, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání
víceprací a méněprací k této Dohodě.

19. V případě, že bude Objednatel požadovat provedení prací nebo dodáni materiálů, které nejsou
specifikovány v příloze této smlouvy, a bude se jednat o práce či materiály obdobného
charakteru sĹoužÍcÍ pro obdobný účel jako práce či materiály uvedené v příloze smlouvy,
poskytne Zhotovitel toto plnění za ceny v místě a čase obvyklé.



20. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do tří (3) pracovních dnů ode dne protokdárního
předání a převzetí přís|ušného plněni Objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

ČLÁNEK V.
CENA ZA PLNĚNÍ

1. Cena předmětu plnění se bude stanovovat dle ceníku prací, který tvoří Přňohu č. 2 (Specifikace
předmětu plnění a specifikace ceny) této Dohody. Cena za jednotlivé druhy prací uvedených
v Příloze č. 2 této Dohody je konečná, nejvýše přípustná a nelze jí překročit, cenu lze měnit
pouze v případě změny zákonných sazeb DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.

2, Celková cena za poskytnuté plnění z této Rámcové dohody po dobu jejího trvání nepřekročí
finanční objem 1.990.000,- Kč bez DPH, DPH činí 417.900,- Kč, při sazbě DPH ve výši 21%,
přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. Celková cena činí 2.407.900,- KČ včetně DPH.

3. Sjednaná cena předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se
zhotovením a předáním předmětu plnění.

ČLÁNEK VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena jednotlivých plnění bude uhrazena na základě dňčích faktur za jednotlivé objednávky,
které je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení jednotlivých dňčích plnění. Faktura
musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.
Kromě těchto ná|ežitostí bude faktura obsahovat označení Zhotovitele, Objednatele a příjemce
faktury {tj. policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor
nemovitého majetku, P.O. BOX 6, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:

. Faktura bude
vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál + 1 kopie).

2. Objednatel v žádném místě plnění uvedeném v příloze č. 3 neuskutečňuje žádnou
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5
zákona o DPH, Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této
smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle
ust. § 92e zákona o DPH,

3. Přílohou faktury za každé provedené plnění na základě jednotlivých objednávek budou
originály soupisu skutečně provedených prací a dodávek, a předávacího protokolu, obě
písemnosti budou podepsané kontaktní osobou Zhotovitele uvedenou v ČI. l této Dohody a
některou z kontaktních osob objednatele uvedenými v ČI. l této Dohody.

4. Splatnost jednotlivých faktur (daňového dokladu) je třicet (30) dnů od data jejího
prokazatelného doručení Objednateli na adresu příjemce faktury uvedenou v odst. 1 tohoto
článku. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti
prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů, Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce
faktury uvedeného v odst. 1 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení
s placením, Cena plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
z bankovního účtu Objednatele, Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady plnění ve



lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu plnění.
Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně
nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu skutečně provedených dodávek a prací, a
předávacího protokolu dle odst. 3 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení
náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v původní délce,

6. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu předmětu plnění nebo
jeho části.

ČLÁNEK VIl.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že každé provedené plněni odpovídá sjednané
specifikaci, je bez faktických a právních vad.

2. Zhotovitel se zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a
realizaci prováděných prací.

3. Zhotovitel poskytuje za jakost provedených prací a použitého materiálu záruku ve smyslu ust.
§ 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na dva (2) roky a začíná plynout ode
dne převzetí každého jednotlivého plnění Objednatelem.

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady plnění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud Objednatel
uplatní nárok na odstranění vady plnění, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené
Objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vad se
prodlužuje záruční doba.

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je
Objednatel oprávněn vady, po předchozím oznámení Zhotoviteli, které zašle na e-mailovou
adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Dohody, odstranit sám nebo je nechat odstranit na
náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přÍs|uší na základě záruky a
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.

ČLÁNEK VIII.
SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD DOHODY

1. V případě prodlení se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny
předmětu plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s provedením jakéhokoliv jednotlivého plněni se sjednává smluvní pokuta
ve výši 0,5 % z ceny předmětu plněni, u kterého došlo k prodlení, včetně DPH, za každý
započatý den prodlení.



3. V případě prodlení s terminem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VIl.
Dohody se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- KČ za každou vadu a kalendářní den prodlení
s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 1000,- Kč za každou vadu a kalendářní den
prodlení s odstraněním vady.

4. Za včasně nevyklizené místo plněni (tj. nejpozději do 3 dnů od předáni a převzetí díla) se
sjednává smluvní pokuta ve výši 200,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení,

5, V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Zhotovitel
oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení
písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve
výzvě uvedena lhůta delší.

7, V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne
v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla
dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

8, Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu škody v
plné výši.

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné

míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že

vady díla nelze odstranit,
c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku,
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen faktickému, omezení
rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle
této smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou

svých závazků o více než třicet (30) kalendářních dnů.

11, Účinky odstoupení od Dohody nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této Dohody druhé smluvní straně. Odstoupeni od Dohody se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

12, Odstoupí4i některá ze smluvních stran od této Dohody na základě ujednáni z této Dohody
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu,
kterým je stanovena cena předmětu plnění;

b) Zhotovitel provede finanční vyčís|ení provedených prací a zpracuje "dňčí konečnou
fakturu";

C) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dllčimu předání plnění" a Objednatel je povinen do
3 dnů od obdrženi vyzvání zahájit ,,dňčí přejímací řízenŕ';

d) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené práce do doby odstoupeni od Dohody na
základě vystavené faktury;

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



13. Objednatel je oprávněn tuto Dohodu vypovědět i bez uvedeni důvodu s patnáctidenní (15)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.
V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být
zájmy Objednatele vážně ohroženy.

ČLÁNEK lX.

KONTROLY A AUDITY

1. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu
§ 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, a poskytnout Objednateli
i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních instituci provádět audity,
kontroly a ověřeni budou stejnou měrou aplikovatelná, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z
finančních prostředků poskytnutých v rámci této Dohody.

ČLÁNEK X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou
k plnění předmětu smlouvy. Dále Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými,
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje,
že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb,, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. l. této Dohody.

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozicI střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel j při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

4. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněny postoupittuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Dohody
na jakoukoliv třetí osobu.

ČLÁNEK XI.

ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ



1, Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se zavazuji vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění Předmětu
této Dohody. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu škody druhé smluvní
straně.

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně
všech příloh.

4. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanoveni této Dohody byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajIcIm se předmětu plnění dle této Dohody,
ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Dohodu.

6. Práva Objednatele vyp|ývajĹcÍ z této Dohody či jejího porušeni se promlčujI ve lhůtě 5 let ode
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

7. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plněni.

8. Všechny spory vyp|ývajÍcÍ z právního vztahu založeného touto Dohodou a v souvislosti s ním,
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České
republiky.

9. Tato Dohoda může být měněna se souhlasem smluvních stran pouze formou číslovaných
písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv.

10. Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž Objednatel
obdrží 2 (dva) stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této Dohody rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této Dohodě
své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. l: Krycí list cenové nabídky
Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění a specifikace ceny
Příloha č. 3: Seznam objektů slz

V P,,,, d,, 1 7 -08-2020 17& 7,>?

Za objedn'!g%sTr'iqsl"v'j l ra čr
F'o!icejni prezi(jiurn Cr

»'áva logistického zabezpe

Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

Za Zhotovitele:
/

Wilso n§k©
Te|,,: 733 7- 71 ,; ňŕl5447A4

Ttin.sustr@tsmdesign,czMartin cůStŕ

jednatel společnosti TSM Design s.r.o.



Datum zveřejněni smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis
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POLICEJNĹ PREZIDIUM ČESKÉ REPLJBLIKY

Správa logistického zabezpečeni
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PŘÍLOHA Č. 1

KRYCÍ LIST CFNOVÉ NARÍDKY
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem

,,SLZ PP ČR - Rámcová dohoda - malováni na vybraných objektech pp čr
v Královéhradeckém kraji"

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o TSM" DESĹGN s.r.o. """ "
právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
Qedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Wilsonova 368,539 01 Hlinsko
Místo podnikáni, popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
lČ 06544754" "

DIČ 06544754

Telefon

E-mail ,

Datová schránka ' Vy2ruvp
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky i

.r.o.
M natel

Wilso 1 Hlinsko
Tel.: 7 06544754

maň esign.cz

NádraZni 16
P O ElOX6
155 05 Pmlia 5

Tol.: z



Ozn. Název položky (výkonové fáze)
a. Položka č. 1 přílohy Č.2
b. Položka č. 2 přílohy Č.2

Cena [KČ]
495 000,-

28000,-

220000,-

125000,-

92400,-

210000,-

Cena [KČ]

C.

d.

e.
f.

Položka č. 3 přílohy Č.2

Položka č. 4 přílohy Č.2

Položka č. 5 přílohy Č.2

Položka č. 6 přílohy Č.2

1 170 400,-

Celková
nabídková cena bez DPH

Celkem DPH 21 %
Celková nabídková cena včetně DPH

1 170 400,-

245 784,-
1 416 184,-

výše uvedená cena slouží jako modelová cena pro hodnocení nejnižší nabídkové ceny. Rámcová
dohoda bude uzavřena na smluvní finanční rámec.

'v' Hlinsko dne 10.07.2020
T 5,r,o,

Ma alel
yiisono O Hlinsko
iel.: 73 : 6544754

martin.sust tsm esign.cz

jméno a příjmení, podpis, razítko
oprávněného zástupce předkladatele nabídky



Příloha č. 1 Rámcové dohody - Specifikace předmětu plněni a specifikace ceny

Malování na vybraných objektech Policeiního prezidia ČR

Jednotkova W , .
Predpokladaný .

nabídková cena za . . Celkova cena l · - ·
"ol f Popis MJ objem praci v . 21% DPH čelkova cena (Kc vc. DPH)m',hod. popř. m2 (Kc bez DPH)

m/Kř) her ňPH
Malování:

1, Malba mÍstnostÍ bílou nátěrovou barvou s minimálními vlastnostmi !
m2 45,00 Kc 11000 495 000,00 Kc 103 950,00 Kc 598 950,00 Kc

jako např. Primalex PIus, minimálně 2 vrstvy.

Malba místností nátěrovou omyvatelnou malířskou barvou s V
2' minimálnImi vlastnostmi jako např. REMAL VINYL BÁZE, minimálně m2 70,00 Kc 400 28 000,00 Kc 5 880,00 Kc 33 880,00 Kc

2 vrstvy. Tónování v běžné barevné škále RAL.

Odstranění neč'stot z povrchů stěn a stropŮ (100%). Odstraněni
starých nesoudržných vrstev nátěrů a maleb (škrábání). Lokální

3· sádrováni a tmeleni stěn a stropů (praskliny, otvory po m2 20,00 KČ 11000 220 000,00 KČ 46 200,00 KČ 266 200,00 KČ
hmoždinkách, okopané rohy) do 25% z celkové plochy místnosti.
Zabroušení. Penetrace veškerých ploch (100%).

4. Obroušeni a nátěr dveřních křídel - min. 2 vrstvy* ks 2 500,00 kč 50 125 000,00 KČ 26 250,00 Kč 151 250,00 Kč
5. Obroušení a nátěr ocelových zárubní- 3 vrstvy* - ks 600,00 KČ 154 92 400,00 KČ 19 404,00 KČ 111 804,00 KČ
6. Obroušeni a nátěr litinových radiátorů + přIvodnI potrubí- min. 2 vrš ks 3 000,00 KČ 70 210 000,00 KČ 44 100,00 KČ 254 100,00 KČ

Celkem ########### 245784,00 1416 184,00 KČ
. . V W . " - W e R l . " " .A J = A . . m: ^^^.. nVysvětlivka: * v položce Č.5 udejte cenu za 1kus obroušeni a nátěru zárubně a v c.4 nater a oDrousenl í ks avernino Křicna, sranuarcuu rozmer uveri

POZNÁMKY:
Tyto souvisejÍcÍ položky je nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výměr:
1. Před započetím všech prací se předpokládá zakrytí nebo ochránění všeho zařízenC u kterého by mohlo dojít k zašpinění
nebo poškozeni ochrannými foliemi dle potřebý.



2. Manipulace s nábytkem při vystěhování mÍstnostÍ.
3. VeŠkeré práce zahrnují i veškerou mimostaveništní dopravu a dále vnitrostaveništni horizontálnI přesun hmot do 25 m. vertikální
4. objekt není vybaven výtahem.
5. Veškeré práce zahrnuji postavební čistý finíilnI úklid.
6. objem prací, vC. plošných výměr je stanoven jako předpokládaný a orientační a nemusí být zcela vyčerpán.

TSM n s.r.o.
Martin dnatel

Wilsonova 1 Hlinsko
Tel.: 733 7 6544754

martin.su' sign.cz

~



Příloha Č.3: Seznam objektů slz

Seznam objektů

místo plnění nákladové středisko výtah ano/ne
Hradec Králové - Balbínova 337 2106366 NE
Hradec Králové - Bidlova 429 2100865 NE
Hradec Králové - Bidlova 477 2100864 NE
Pardubice, Čeperka 215 2104650 NE

* Objednatel si vyhrazuje právo na
dodatečnou změnu v seznamu
objektů v průběhu plnění rámcové
dohody



.


