
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Provádění servisní údržby a oprav osobních vozide]

na pracovišti Z]ín
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Hav]íčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

1. Smluvní strany

1.

Česká repub]ika -Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Z]ín

(dále jen „KHS ZK")

zastoupena MUDr. Evou Sedláčkovou, ředitelkou

IČ:  71009221
DIČ: CZ71009221, není plátcem DPH

organízační složka státu vzniklá na základě zďkona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj ších předpisů

(dále jen „objednatel")
a

2.
Název:
Adresa sídla:
Adresa provozovny:
IČ:
DIČ:

zastoupený

Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
Vyřizuje:
Tel.:

(dále j en „poskytovatel")

Daníček s.r.o.
K Botiči 1458, 101 00 Praha 10
Vizovická 423, 760 01 Zlín
26946955
CZ26946955

Miroslavem Kulhánkem

19323720/0300
776006744

Mi[an Daníček
776006499

uzavřely  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  podle  §   1746  odst.  2  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

tuto

rámcovou smlouvu
(dále jen „rámcová smlouva"):
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11.

Úče] sm]ouvy

1.J:í:d:T:::ťí,Ješku.zá:,ř:nnai::žú.čbejl:dmnaz,:uiiJŠ:%í.prrgoavn:z:::í:f.nžoks:is:;:Ěehb.nsí::d::ízid;:e-réo#Zí:2

k plnění jemu svěřených úkolů.  Smlouva se vztahuje na všechna osobní vozidla,  stávající i nově
pořízené, jejichž vlastníkem je Česká republika a hospodaří s nimi objednatel.

2.    Poskytovatel je  smluvním  partnerem  pojišťovny  Kooperativa,  a.s.  a je  schopen  plnit  povinnosti
spojené  s likvidací  pojistných  událostí  ve  smyslu  článku  111.,  odst.   1   písm.   d)  této  rámcové
smlouvy.

3.    Poskytovatel je autorizovaným servisem vozů šKODA.
4.::suÍ*osvma:ooubvj:án:jt:íín;#ssv::::g[íz:tá3:yšzÉ:3:naéd::š::]í:žbyýszpaec{tfi:kv;:tn:uvd:[ápnoks#[:.vtaétte:

smlouvy, a za kterých objednatel bude tyto služby odebírat a platit za ně poskytovateli dohodnutou
Cenu.

111.

Předmět smlouvy

1.    Poskytovatel   se   zavazuje   na   základě   písemných   nebo   telefonických   objednávek   ze   strany
objednatele k provádění níže specifikovaného předmětu smlouvy:
a)    provádění pravidelných  servisních prohlídek podle  servisní  dokumentace vozidel,  veškerých

oprav  vozidel  souvisejících  s provozem  osobních  vozidel  značky  Škoda  zahmující  servisní
prohlídky, mechanické, elektromechanické, klempířské a lakýmické práce, dále práce a úkony
spojené  se zajištěním  STK,  měření emisí a odtahu nepojízdného vozidla do místa provedení
Opravy,

b)   práce spojené s montáží a demontáží PNEU vozidel značlqr Škoda,
c)    práce spojené s mytím motorů a čištěním interiérů vozidel značky Škoda,
d)   bezplatné   zabezpečení   náležitostí   nutných   pro   likvidaci   vzniklých   pojistných   událostí

(zejména  se  jedná  o  komunikaci  s pojišt'ovacím  ústavem,  fotodokumentaci  a  zabezpečení
prohlídek vozidla likvidátorem daného pojišťovacího ústavu).

2.    Objednatel  bude  uskutečňovat  plnění  rámcové   smlouvy  na  základě  vydaných  písemných  (v
případě plánovaných úkonů) nebo telefonických (v případě neplánovaných potřeb) objednávek na
jednotlivé druhy a rozsah úkolů stanovených v článku 111. této smlouvy.

3.    Předmětem  objednávek  bude  závazek  poskytovatele  provést  servis  vozů  značky  Škoda  a  další
služby  specifikované  v objednávce,  a  to  v  kvalitě  a  době  uvedené  v objednávce  a  závazek
objednatele opravené vozidlo, včetně náhradních dílů, převzít a zaplatit sjednanou cenu.

4.    Poskytovatel   se   zavazuje  poskytovat   servis   a  další   služby  v co   nejkratší  době   po   obdržení
objednávky, podle lhůt dohodnutých v objednávce s ohledem na složitost prováděných činností.

IV.
Cena

1.    Jednotková cena za provádění prací dle této smlouvy, jakje uvedeno v článku 111. této smlouvy, je
sjednána  dohodou  smluvních  stran jako  cena  nejvýše  přípustná,  stanovená  na  základě  nabídky
poskytovatele a je neměnná po celou dobu účinnosti smlouvy.

2.    Předpokládaná celková cena za předmět  smlouvy po  dobu účinnosti  smlouvy včetně náhradních
dílů bude cca do 200.000,- Kč bez DPH.

3.    Seznam vozidel užívaných objednatelem ke dni podpisu rámcové smlouvyje uveden v příloze č.1
této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.    Cena  nejčastěji  opakovaných  prací  a  náhradních  dílů  za  provedení  servisních  prohlídek,  oprav,
montáže  a  demontáže  PNEU,  mytí  motoru  a  čištění  interiéru  je  uvedena  v příloze  č.  2  této
smlouvy, kteráje také nedílnou součást této smlouvy.
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5.    Cena náhradních dílů bude stanovena dle aktuálního ceníku originálních značkových náhradních
dílů pro vozy značlqr Škoda a předem odsouhlasena objednatelem.

6.    Cena zahmuje veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytnutím služby ve smyslu článku 111.)
této smlouvy.

V.
Doba p]nění a místo p]nění

1.    Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do 31. prosince 2017.
2.    Poskytovatel  započne  s plněním  podle  této  smlouvy  ihned  po jejím  podpisu  (rozumí  se  dodání

služby opravy vozidel), v místě provozovny poskytovatele.
3.    Místem   plnění   je   adresa   provozovny   poskytovatele   v případě   předání   vozidla   na   adrese

provozovny poskytovatele: Vizovická 423, 760 01 Zlín.

VI.
Fakturační a p]atební podmínky

1.    Poskytovateli  vzniká  nárok  na  fakturaci  po  dodání  a  potvrzení  převzetí  vozidla  z  opravy  na
základě sepsaného přejímacího zápisu s objednatelem.

2.    Poskytovatel vystaví fakturu minimálně do  15 dnů po převzetí provedených prací. Fakturu doloží
písemnou  objednávkou  (potvrzená kopie)  a předávacím  zápisem  (sepsaným  smluvními  stranami
při  převzetí  vozidla  poskytovatelem  do  opravy),  a  přejímacím  zápisem  (po  převzetí  vozidla
objednatelem z opravy). Na zápisech bude uvedena poznávací značka vozidla, stav tachometru při
převzetí a předání vozidla, vše  s kompletním rozpisem provedených prací (včetně jejich doby)  a
dodaného materiálu.

3.    Podkladem pro placeníje faktura, která musí obsahovat:
-    označení faktury ajejí číslo,
-    číslo smlouvy (objednávky) a denjejího uzavření,
-    název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ,
-    den odeslání faktury a datumjejí splatnosti,
-    označení banky a číslo účtu poskytovatele, na který má být uhrazena,
-    soupis provedených prací a rozpis použitého (dodaného) materiálu,
-    celkovou fakturovanou částku,
-    všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění,
4.    Poskytovatel zašle na adresu objednatele originál faktury, včetně uvedené přílohy.
5.    Objednatel neposkytuje zálohové faktuiy ani jakékoliv jiné zálohy na poskytnuté služby.
6.    Obě smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury do 21 dnů od dnejejího doručení objednateli.
7.    Poskytovatel je oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky

za každý den prodlení vůči sjednaným termínům splatnosti faktur převzatých od poskytovatele dle
této smlouvy.

8.    Uhrazením smluvní ceny se rozumíjejí připsání na účet poskytovatele.
9.    V případě,   že   faktura  bude   obsahovat   nesprávné,   nebo   neúplné   údaje   nebo   náležitosti,  je

objednatel  oprávněn  fakturu  poskytovateli  vrátit  do  data její  splatnosti.  Poskytovatel  fakturu
opraví a vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti a prodlužuje se o 30 dní.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.    Objednatel  pověřil  jako  svého  zástupce  ve  věci  realizace  plnění  předmětu  smlouvy  pí.  Janu
Olejníkovou, tel. 577006752, 720513199, e-mail: iana.olejnikova@khszlin.c_z

2.    Poskytovatel  je  povinen  při   provádění  prací  postupovat  s odbomou  péčí,   dodržovat  obecně
závazné právní předpisy, technické nomy, pokyny výrobců vozidel a podmínky této smlouvy.
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3.    Poskytovatel  po  přistavení  vozidla  objednatele  provede  kontrolu  spojenou  s tím,  že  bude  od
objednatele (nebo od technika předávající osoby) vyžadovat:
-      písemnou objednávku (zakázkový list) s datem a podpisem objednatele,
-      prokázání se vztahu k objednateli cak vozidlo, tak řidič).

4.    Jestliže   bude   zjištěno   vozidlo,  jehož   držitel   není   objednatelem,   nebo   bude   pochybnost   o
příslušnosti  k objednateli  (vozidla,  řidiče),  popř.  bude  vozidlo  viditelně poškozeno  mimo  rozsah
objednávky, ohlásí tuto skutečnost poskytovatel neprodleně (telefonicky) objednateli se zjištěnými
údaji o vozidle a osobě požadující provedení servisních prací.

5.    Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, žeje řádně pojištěn na škody, které by mohl svojí
činností způsobit.

6.    Před    započetím   jednotlivého    plnění    poskytovatel    sepíše    s    objednatelem    přejímací    zápis
(zakázkový list), kde zejména bude uvedeno:
-      stav tachometru při přejímce do opravy
-      termín dokončení
-      předběžnácena
-      požadovaný rozsah (popř. specifikace závady)
-      datum sepsání zápisu.

7.    Při  převzetí  realizovaného  plnění  smlouvy  poskytovatel  sepíše  s objednatelem  předávací  zápis,
kde bude potvrzeno zpětné převzetí kompletní výbavy a dále:
-      stav tachometru při přebírce z opravy
-      případné zjištěné závady a nedostatky
-      případné pokyny pro obsluhu a údržbu vozidla odlišující se od standardních pokynů výrobce

vozidla (např. zkrácení servisního intervalu, temín mimořádné následné kontroly, seřízení ...)
-      datum sepsání zápisu.

8.    Temín zahájení plnění smlouvy počíná dnem sepsání zakázkového listu.

VIII.
Další povinnosti poskytovatele:

1.    Poskytovatelje dále povinen:
a)  provádět servisní prohlídlqr a údržbu vozidel po ujetí stanovené nomy kilometrů.
b)  provádět opravy vozidel v záruční i pozáruční lhůtě. Provádět opravy vozidel po dopravních

nehodách   a   po   poškození.   Vlastní   provedení   požadované   opravy   nesmí   překročit   14
pracovních  dnů  od  přistavení vozidla poskytovateli  a  sepsání zakázkového  listu.  Při  zvláště
těžkém  poškození  vozidla  lze  po  vzájemné  dohodě  temín  ukončení  opravy  upravit  na
předávacím protokolu (zakázkovém listu) při sepsání zakázky.

c)  v případě potřeby zabezpečit odtah nepojízdného nebo havarovaného vozidla objednatele, jeho
uchování v krytých prostorách poskytovatele do jeho předání objednateli. Poškozené vozidlo
bude odtaženo z adresy zadané objednatelem.

d)  zabezpečit  asistenční  servis  na  území  ČR  (zpojízdnění  nepojízdného  vozidla  na  cestě),  u
větších závad zabezpečitjejich odstranění v temínech dle této smlouvy.

e)  při provádění oprav po dopravních nehodách, na požádání objednatele vlastním pracovníkem
neprodleně vyvolat jednání u příslušného pojišťovacího ústavu. Pracovník poskytovatele sám
vyřídí   za   objednatele   zdokumentování   události   (fotodokumentace)   a   ostatní   likvidační
náležitosti     příslušné    pojišťovny,     včetně     zabezpečení    prohlídky    vozidla    příslušným
likvidátorem.   Tuto  dokumentaci  poskytovatel  předá  v  kopii  objednateli  bez  zbytečného
odkladu po jejím pořízení.

f)   v případě  neodebrání  vozidla  po  ukončení  opravy je  poskytovatel  povinen  zabezpečit jeho
uschování ve střežených prostorách, a to do doby jeho předání objednateli. Náklady spojené s
uchováním vozidla nebudou objednateli účtovány.

g)  v případě  vzniku  vícepráce  nad  rozsah  stanovený  písemnou  objednávkou  nebo  při  hrozícím
překročení   stanoveného   předběžného   finančního   limitu  (viz  předávací  zápis  při   předání
vozidla do  opravy) je  poskytovatel  povinen  přerušit práci  na vozidle,  infomovat o vzniklé
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situaci  objednatele  a  práce  zahájit  až  po  odsouhlasení  změny  rozsahu  oprávněnou  osobou
objednatele (uvedenou v této smlouvě).

2.    Objednatel má právo provádět průběžnou kontrolu jakosti dodávaného materiálu (náhradních dílů)
a prováděných prací u jednotlivých objednávek. Kontrolu provádí oprávněná osoba objednatele.

3.    Poskytovatel se zavazuje neprodleně písemně oznámit objednateli případné změny cen stanovené
v  ceníku náhradních dílů.  Veškeré  změny cen musí  být písemně  potvrzeny  smluvními  stranami.
Procentuelní změny slev z ceníku výrobce a ceníku práce jsou nepřípustné.

4.    Objednatel je povinen vytvořit podmínky pro řádný průběh realizace plnění smlouvy (tj. přistavení
vozidla ve sjednaném terinínu, po dokončení opravy ve sjednaném termínu vozidlo odebrat).

IX.
Záruka a reklamační podmínky

1.    Při opravách je poskytovatel povinen používat pouze náhradní díly konkrétního typu vozidla.
2.    Poskytovatel poskytuje záruku za jakost v následujícím rozsahu,  a to  ode dne převzetí předmětu

plnění objednatelem na základě přejímacího zápisu takto:
-      namateriál po dobu 24 měsíců,
-      naprácipodobu6měsíců.

3.    Poskytovatel se zavazuje stanovit termín přistavení vozidla k provedení záruční opravy nejpozději
do  2  pracovních  dnů od  obdržení písemné  infomace  o vadě v záruční době,  pokud  se  smluvní
strany nedohodnou jinak.  Samotné provedení záruční opravy provést nejpozději do 2  pracovních
dnů od přistavení vozidla do opravy.

4.    Uplatněním reklamace se rozumí podání zprávy poskytovateli o vadách předmětu plnění ze strany
objednatele v souladu s příslušným ustanoveními občanského zákoníku, a to písemně, faxem nebo
ústně.

5.    Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém temínu,  má objednatel právo zajistit odstranění
závady   u  jiného   poskytovatele   na   náklad   poskytovatele.   I   přes   odstranění   závady  jiným
poskytovatelem není dotčena původní záruční lhůta.

X.
Odpovědnost za škody

V případě  škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám při plnění této  smlouvy poskytovatelem, je
tento povinen škodu objednateli nebo třetím osobám uhradit.

XI.
Ukončení smlouvy

1.    Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smlouvy zaniká:
a)   dohodou  smluvních  stran  při  vzájemném  vyrovnání  účelně  vynaložených  a  prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
b)   uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
c)   jednostranným    odstoupením    od    smlouvy    objednatelem    pro    její    podstatné    porušení

poskytovatelem,
d)   objednatel  má  právo  vypovědět  smlouvu  pro  případ,  že  by  Úřad  pro  ochranu  hospodářské

soutěže,  či jiný kontrolní orgán  shledal,  že zakázka byla zadána v rozporu  se zákonem nebo
pravidly  pro  zadávání  veřejných  zakázek.  Výpovědní  lhůta  v takovém  případě  činí  jeden
měsíc ode dne doručení písemné výpovědi. Právo na úhradujiž poskytnutých plnění ze strany
objednatele tím není dotčeno.

2.    Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele ve smyslu
občanského zákoníku se rozumí:
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a)    ukáže-li se některé prohlášení poskytovatele nepravdivým,
b)    bude-1i  poskytovatel  opakovaně  v prodlení  s dodáním  předmětu  smlouvy  po  dobu  než  7

kalendářních dní,
c)    bude-1i poskytovatel opakovaně v prodlení s odstraňováním záručních vad.

XII.
Závěrečná ustanovení

1.    Tato  smlouva je  vyhotovena ve  dvou  výtiscích,  z nichž  každý  má platnost  originálu.  Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2.    Tato   smlouva   může   být  měněna   či   doplňována  vzájemně   odsouhlasenými   a  podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3.    Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy
vylučovaly  a berou  na  vědomí,  že  v plném  rozsahu  nesou  veškeré  právní  důsledky  plynoucí
zvědomě  jimi  udaných  nepravdivých  údajů.  Na  důkaz   svého   souhlasu   s obsahem   smlouvy
připojují pod ní své podpisy.

4.    Právní  úkony  každé  smluvní  strany  ve  věci  plnění  této  smlouvy  a jejího  porušení,  uplatňování
nároků z této smlouvy, jejího plnění a porušení, musí mít písemnou fomiu, jinak jsou vůči druhé
smluvní straně neplatné a neúčinné.

5.    Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se vztahy mezi smluvními stranami řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

6.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podpisu poslední smluvní stranou.

ť!.l.H!.!.rtVe Zlíně, dne ....
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Příloha č. 1  Rámcové sm]ouvy
Provádění servisní údržby a oprav osobních vozídel

na pracovišti ZLín Krajské hygienické stanice ZLínského kraje se sídlem ve Z]íně,
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Seznam vozidel Dracoviště ZIín KHS ZK se sídlem ve ZIíně

Pracoviště SPZ Typ vozidla
Číslotech.průkazu

VIN
Rok Druh Výkon Obsah

výroby paliva kw Ccm

1. Z'ín 4Z9 2027 Š-Rapid UE948993 TMBAL6NH9D4007928 2012 nm 77 1598

2. ZIín 5Z4 2780 Š-Rapid UG115913 TMBEM6NHXF4528397 2014 b 63 1197

3. Zlín 1 Z0 4199 Š-Fabia AP372745 TMBPH 16Y923426930 2001 b 44 1397

4. Zlín 1Z4 0529 Š-Fabia AP693639 TMBP846Y233665675 2002 b 50 1397

5. Zlín 1Z7 6784 Š-Octavia BF854798 TMBDX41 U258785197 2004 b 75 1595

6. Zlín 3Z3 5134 Š-Octavia UC515170 TMBBK61 Z782103600 2007 b 118 1798

7. Zlín 4Z1  3694 Š-Fabia Kombi UD922371 TMBJM25J483071502 2010 b 63 1197

8. Zlín 4Z1  3695 Š-Fabia UD924885 TMBEM25JX83077788 2010 b 63 1197

9. Zlín 5Z9 8871 Š-Fabia Kombi UH539901 TMBJM6NJ4HZ087566 2016 b 66 1197

10. Zlín 5Z9 8927 Š-Fabia Kombi UH539895 TMBJM6NJ6HZ087522 2016 b 66 1197
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