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Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj  
Collinova 481, 502 00 Hradec Králové 

 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV A SERVISU VOZIDEL 

 

I. Smluvní strany 
 

 

ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 

 

Se sídlem:    Collinova 481, 502 00  Hradec Králové  

 

IČ:     71185241  

 

DIČ:    není plátce  

 

Za níž jedná:    

 

Bankovní spojení:   ČNB a. s., pobočka Hradec Králové 

 

Číslo účtu:     

na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

 

  

a  

 
AUTO IN s.r.o. 
 

Se sídlem/   Poděbradská 292, Trnová, 530 09  Pardubice 

 

Zastoupená:   , 

 

IČ:     25298828 

 

DIČ:    CZ25298828 

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  

oddíl C,  vložka 13920  

 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

 

Číslo účtu:     

na straně druhé (dále jen „poskytovatel“)  

 

 

 

  Obě výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto Rámcovou smlouvu na zajištění oprav a servisu vozidel značky FORD (dále jen 

„smlouva”) následujícího znění:  

II. Předmět smlouvy 
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2.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele na svůj náklad a na své nebezpečí 

 řádně a včas zajišťovat pro objednatele komplexní pozáruční servis a průběžné opravy 

 vozidel, a to v souladu s podmínkami výběrového řízení s názvem „KÚ Hradec 

 Králové – Opravy a servis vozidel značky FORD, č.j.: KÚ-00124/2017-660-1001, 

 nabídkou zhotovitele podanou v rámci výběrového řízení a v souladu 

 s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

2.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit kompletní opravárenské práce a pozáruční servis 

 (dále jen „služby“) vozidel značky FORD, včetně dodání náhradních dílů 

 potřebných pro poskytnuté služby za podmínek a kvalitě sjednaných v této smlouvě. 

2.3. Poskytovatel se zavazuje řídit pravidly a využívat technických prostředků 

 stanovených nebo doporučených výrobcem vozidla a zajistit dodávky originálních 

 náhradních dílů. 

2.4. V rámci oprav a servisu budou poskytovány následující služby: 

 

- příjem vozů do opravy do 24 hodin od nahlášení – přednostní příjem 

- klempířské a lakýrnické práce 

- autoelektrikářské práce 

- zámečnické práce 

- diagnostika 

- příprava vozu před STK 

- měření emisí včetně provedení STK 

- výměna olejů a všech dalších náplní servisovaných vozidel 

- servis pneu 

- zajištění likvidace pojistných událostí 

- montáž mechanických a el. zabezpečovacích zařízení 

- mytí povrchu vozu a úklid interiéru zdarma v rámci servisu vozidel 

- ostatní práce na vozidlech podle instrukcí zadavatele 

 

2.5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby pro objednatele dle jeho operativních 

 požadavků, a to na základě jednotlivých objednávek podle potřeby jednatele. 

 Poskytování služeb je poskytovatel povinen zabezpečit v souladu s postupy 

 stanovenými výrobcem pro opravy a servis konkrétního vozidla přistaveného k servisu 

 objednatelem.  

2.6.  K zabezpečení řádného a včasného zajištění služeb se poskytovatel zavazuje, že 

 disponuje potřebným  technickým vybavením, oprávněními, odbornými znalostmi a 

 praktickými  zkušenostmi k splnění účelu této smlouvy. Rozsah předmětu této 

 smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající 

 kvalifikací a dále se  zavazuje, že veškeré služby budou prováděny předepsanými 

 technologiemi a technologickými postupy danými výrobcem vozidel značky FORD.  

2.7.  Poskytovatel prohlašuje, že je schopen opravit všechny typy vozidel zn. FORD, včetně 

 všech modelových provedení a je, jako servis (opravna) výrobce značky FORD, 

 oprávněn provádět servisní prohlídky a pozáruční opravy vozidel, včetně oprav po 

 nehodách.  

2.8.  Veškeré náhradní díly použité poskytovatelem k plnění služeb musí být vždy a 

 bezvýhradně nové a originální, nebo nové certifikované náhradní díly za cenových 

 podmínek sjednaných touto smlouvou.  

2.9.  Poskytovatel je připraven a zavazuje se na požádání objednatele provést likvidaci 

 pojistných událostí ve spolupráci s pojišťovnou objednatele.  

2.10.  Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu stanovenou podle této smlouvy. 

2.11.  Nedílnou součástí předmětu plnění je ekologická likvidace náhradních dílů, olejů, 

 náplní a ostatních odpadů vyprodukovaných při plnění této veřejné zakázky na 

 náklady poskytovatele.  

2.12.    Seznam vozidel, u kterých budou probíhat opravy a servisní práce, je přílohou č. 1 této 

 smlouvy a tvoří její nedílnou součást. 
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2.13. Opravy a servisní práce sjednané za podmínek této smlouvy se budou vztahovat i na 

 případně nově pořízená vozidla zadavatelem veřejné zakázky po dobu trvání uzavřené 

 smlouvy. V případě změny je objednatel povinen bez zbytečného odkladu zaslat 

 poskytovateli aktuální seznam vozidel. 

 

 

III. Doba trvání rámcové smlouvy 
 

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 24 měsíců ode dne podpisu 

 smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

 

IV. Místo a doba plnění, objednávky 

 

4.1.  Služby budou poskytovány v místě provozovny poskytovatele na adrese Kutnohorská 

 217/3, 500 04  Hradec Králové, která není vzdálena od sídla objednatele více než 30 km. 

4.2. Poskytovatel se zavazuje přijmout do opravy vozidlo do 24 hodin od nahlášení 

 služby objednatelem.  

4.3. Na jednotlivé práce bude poskytovateli vystavena objednatelem dílčí objednávka a 

 zaslána na email . Poskytovatel se zavazuje objednávku  potvrdit do dvou dnů od 

jejího obdržení na emailovou adresu odesílatele objednávky. 

4.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit běžné opravy a servisní služby do dvou pracovních 

 dnů od přistavení vozidla do provozovny poskytovatele objednatelem, nejpozději však 

 do pěti pracovních dnů. 

4.5. V případě závažnější opravy na vozidle (např. oprava po dopravní nehodě), je 

 poskytovatel povinen spolu s potvrzením objednávky potvrdit také závazný dodací 

 termín pro opravu vozidla. 

4.6.  Poskytovatel je povinen bezodkladně po přijetí vozidla do opravy objednateli písemně 

 specifikovat předpokládaný rozsah nutných oprav a jejich cenu. 

4.7. Při předání vozidla do opravy objednatelem poskytovatel vyhotoví zakázkový list, 

 který bude obsahovat minimálně následující údaje:  

 

- jméno/název/obchodní firmu/IČ poskytovatele a objednatele; 

- bydliště/místo podnikání/sídlo poskytovatele a objednatele; 

- registrační značka vozidla;  

- typové označení vozidla;  

- VIN vozidla;  

- datum přijetí vozidla do opravy;  

- stav tachometru;  

- stav PHM;  

- stav vozidla (poškození);  

- výbava vozidla;  

- rozsah opravy (co vše má být na vozidle provedeno);  

- předběžný odhad nákladů na zakázku.  

 

4.8. V závislosti na druhu opravy a typu náhradního dílu či komponentu si objednatel může 

 vyžádat nabídku od poskytovatele min. ve dvou cenových hladinách (např. nabídka na 

 více typů pneumatik v různé ceně v závislosti na kvalitě). 

 

 

 

 

V. Cena a platební podmínky 
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5.1.  Cena jednotlivých služeb je stanovena nabídkou poskytovatele podanou v rámci 

 výběrového řízení uvedeného v čl. II, odst. 2. 1., a která tvoří nedílnou součást této 

 smlouvy – Příloha č. 2. 

5.2. Nabídnuté ceny a sleva na náhradní díly uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou ceny 

 nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující veškeré související náklady 

 poskytovatele, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této 

 smlouvě výslovně neuvedených. 

5.3. Zálohy se neposkytují. 

5.4. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

5.5. Cena za jednotlivé práce bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

 vystaveného poskytovatelem. 

5.6. Daňový doklad bude vystaven poskytovatelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 

 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.  

5.7. Daňový doklad bude objednatelem uhrazen poskytovateli vždy bezhotovostním 

 převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy.  

5.8. V případě, že daňový doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního 

 dokladu je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad s tím, že splatnost počíná běžet 

 znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadného daňového dokladu objednateli. 

5.9. Za změnu ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby 

 platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.10. V případě služeb vyvolaných předchozími pracemi provedenými v rozporu s touto 

 smlouvou nebo prací uložených objednatelem, jako důsledek nekvalitního plnění 

 poskytovatele, nese náklady na tyto práce v úplné výši zhotovitel a nemá právo na 

 jejich náhradu.  

5.11.  Poskytovatel prohlašuje, že číslo účtu uvedené v článku I této smlouvy je současně 

 bankovním účtem, který poskytovatel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném 

 Ministerstvem financí České republiky. 

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

6.1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně a včas s vynaložením odborné péče.  

6.2. Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat platné právní předpisy a 

 technické normy vztahující se k opravárenským pracím.  

6.3. Poskytovatel je povinen přijmout vozidla k zahájení plnění služeb v pracovní dny v 

 době od 8:00 do 17:00 hod.  

6.4. Poskytovatel se zavazuje, že vozidla budou po dobu provádění služeb umístěny 

 v uzamčeném  objektu. 

6.5. Po celou dobu plnění smlouvy musí mít poskytovatel sjednáno pojištění pro případ 

 vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností a to v minimální 

 výši 5 mil. korun. Kopii pojistné smlouvy předloží poskytovatel nejpozději při 

 podpisu smlouvy. 

 

 

VII. Záruka 
 

7.1.  Poskytovatel se zavazuje provádět služby v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, 

 platným technickým normám, požadavkům a doporučením výrobce vozidla.  

7.2. Poskytovatel poskytne na provedené práce záruku šest měsíců. Poskytovatel se 

 zavazuje, že dodané služby budou po celou záruční dobu způsobilé ke svému účelu, v 

 pochybnostech k účelu obvyklému a že si zachovají obvyklé vlastnosti.  

7.3. Délka záruční doby pro náhradní díly činí dvacet čtyři  měsíců, nestanoví-li výrobce 

 těchto náhradních dílů jinou záruční dobu. Poskytovatel odpovídá za vady související s 
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 provedenými pracemi a tyto vady se zavazuje odstranit neprodleně po předání písemné 

 reklamace ze strany objednatele. Smluvní strany se zároveň dohodly, že záruční doba 

 se prodlužuje o dobu řešení reklamace, resp. náhradního dílu použitého v rámci 

 opravy.  

7.4. Záruční doba běží ode dne převzetí služby objednatelem.  

7.5. Objednatel se zavazuje, že veškeré vady na provedených službách budou řešeny 

 řádnou písemnou reklamací.  

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v ostatním řídí 

 příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925 

 občanského zákoníku).  

 

 

VIII. Oprávněné osoby 
 

 

8.1.  Oprávněné osoby objednatele: 

 

 a) Kontaktní osoba ve věcech technických (komunikace se zhotovitelem v rámci 

  oprav,  servisů a reklamací): 

 

   

 

 b) Změny obsahu smlouvy a ukončení smlouvy:  

 

   

 

 c) Objednávky, fakturace: 

 

   

  

 

8.2.  Oprávněné osoby poskytovatele: 

 

 a) Kontaktní osoba pro nahlašování oprav, servisů, reklamací apod.: 

 
   

 

 b) Emailová adresa pro zasílání objednávek: 

 

   

 c) Fakturace: 

 

   

 

 

VIX. Sankce 
 

9.1. Poskytovatel je povinen uhradit, v případě prodlení s řádným a úplným poskytnutím 

 služeb, v souladu s objednávkou vystavenou objednatelem, smluvní pokutu ve výši 0,5 

 % z ceny řádně a úplně neposkytnutých služeb bez DPH, a to za každý i započatý den 

 prodlení.  

9.2.  V případě, že poskytovatel nesplní jakoukoliv svoji další povinnost upravenou touto 

 smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy „pěttisíc“ 

 korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ.  
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9.3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dnů po doručení písemného 

 oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení 

 smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 

 s touto uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokuty. 

 Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně 

 možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce poskytovatele vůči objednateli.  

9.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením daňového dokladu, je 

 objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i 

 započatý den prodlení.  

9.5.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném 

 rozsahu, která nesplněním povinností poskytovatele vznikla druhé straně.  

 

 

X. Ostatní ujednání 
 

10.1.  Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu objednatele, jako 

 zadavatele veřejné zakázky. 

10.2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a dílčích objednávek 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, v platném 

 znění. Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. 

10.3. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

 povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

 

 XI. Závěrečná ujednání 
 

11.1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

 stranami.  

11.2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel započne s plněním této smlouvy 

 neprodleně po jejím uzavření, tj. následující pracovní den po podpisu smlouvy.  

11.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět kdykoliv bez udání 

 důvodu. Výpověď musí být zaslána formou doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta 

 činí tři měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

11.4. Změny této smlouvy lze činit pouze formou číslovaných dodatků k této smlouvě. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v čl. II této smlouvy.  

11.6. Veškeré spory, vzniklé z této smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

 prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.  

11.7. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona 

 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží  objednatel a 

 jedno poskytovatel. 

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a jejích příloh, 

 smlouvě i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto smlouvu 

 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže 

 připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

11.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy:  

 

  Příloha č. 1 – Seznam vozidel 
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  Příloha č. 2 – Cenová nabídka  

 

  

 

 

 

 V Hradci Králové dne………   V …………….dne………….. 

 

 

 

 

__________________________   _________________________ 

 za objednatele      za poskytovatele 
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