
Agentura komunikačních a informačních systémů
Vítčzné náměstí 5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. Sp MO 619/2016-3255 Výtisk Č,: 
Počet listů: 3

Rámcová dohoda
Přeprava materiálu nákladní lanovkou na vrclvol Milešovka v roce 2017

č. SpMO 619/2016-3255

Objednatel:
I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
IČ:60162694 
DIČ: CZ60162694 
jejímž jménem jedná:
Ředitel AKIS
plukovník gšt. Ing. František R1DZÁK.
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 
Číslo účtu: 6304881/0710
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech administrativních: 
o.z, Renata VALENTOVÁ, tel
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech provozních: 
kpt. Ing. Lubomír JANČO, tcl.B M
Adresa pro doručování korespondence:
Agentura komunikačních a informačních systémů, Vítězné náměstí 5, Praha 6 - Dejvice, 160 01 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
t y

Ustav fyziky' atmosféry A V CR, v.v.i.
Sídlo: Boční 11/1401, 141 31 Praha 4 
IČ:
DIČ: |
Jejímž jménem jedná: Doc. RNDr. Zbynčk SOKOL, CSc,
Bankovní spojení: Komerční banka Praha
Číslo účtu: I_________________
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech administrativních: RNDr. Petr Zacharov, CSc.
tel. -42t>mobil: -fax |______
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provozních:
Miloš Matůšek, Milešovka, tel. mob.
Adresa pro doručování korespondence: Boční II/1401, 141 31 Praha 4 
(dále jen „zhotovitel")

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č.^^^^Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ"), řídí tímto zákonem



a podle § 2586 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou přímým zadáním, 
evidovanou v Tendermarket pod ID T004/16V/00045555, tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen 
„smlouva").

II. Účel smlouvy
2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení provozu odloučeného pracoviště objednatele - Milešovka.

III. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad zabezpečit přepravu materiálu 
objednavatele nákladní lanovkou na vrchol Milešovka (dále jen „dílo"). Vzhledem 
k tomu, že na vrchol Milešovky nelze přepravoval materiál po pozemní komunikaci, je 
tato lanovka jediným možným způsobem přepravy;

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

IV. Cena za tlilo
4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č, Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, dohodly na ceně za dílo, jako ceněnejvyse přípustné a to do maximální výše. což 
je současně maximální výše plnění této smlouvy:

78 650,- Kč včetně DPH
4.2 Jednotková cena díla za 1 jízdu činí 181,50 Kč včetně DPH, bez DPH činí 150,- Kč, sazba 

DPH 21 % činí 31,50 Kč.
4.3 V takto stanovené cenč za dílo jsou zahrnuty již veškeré náklady zhotovitele související 

splněním smlouvy. Tato cena byla vypočtena jako průměr přímých (el. energie, odměna 
obsluhy) a nepřímých (opravy a údržba lanovky) nákladů na jednu jízdu. Jednotlivé jízdy 
se u zhotovitele evidují a na základě počtu jízd odsouhlasené zástupcem objednavatele 
vystaví zhotovitel fakturu.

V. Doba a místo plnění
5.1 Tato smlouva se uzavírá od 1.1.2017 do 31.12.2017.
5.2 Zhotovitel zahájí plnění ve stanoveném termínu dle telefonické objednávky a dílo předá 

objednateli ve stanoveného termínu dle této objednávky. Pro potřeby zajištění financování 
služby objednatelem bude vytvořena objednávka lx za čtvrtletí na nejvýše přípustnou 
částku pro plnční v daném období.

5.3 Místem plnění a provádění díla je vrchol Milešovka.

VI. Podmínky provádění díla
6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně 

k převzetí díla kpt. lng. Lubomíra JANČA a o.z. Renatu VALENTOVOU (dále jen 
„přejímající").

6.2 Objednatel je povinen na své náklady dopravit předmět díla do místa plnění a předat jej 
zhotoviteli.

6.3 Objednavatel bere na vědomí, že:
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a) nákladní lanovka je určena pouze pro přepravu materiálu a je přísný zákaz přepravy 
osob pracoviště zhotovitele, který provádí na Milešovce vlastní činnost a přepravu 
uskuteční po dohodě v době, která tuto činnost nenaruší;

b) celá přeprava včetně naložení a uchycení nákladu se děje na základě pokynů pracovníků 
zhotovitele;

c) přepravu nelze uskutečnit za nevhodných meteorologických podmínek, zejména 
při silném větru, (o možnosti přepravy vzhledem k meteorologickým podmínkám 
rozhoduje pracovník zhotovitele);

d) není-li možno provést přepravu vzhledem k výše uvedeným podmínkám, umožní 
zhotovitel krátkodobé uložení materiálu ve svých prostorech v dolní stanici lanovky.

6.4 Zhotovitel je povinen:
a) zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla 

proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícímu v místě 
plnění díla;

b) provést přepravu materiálu dle potřeb objednavatele;
c) provést přepravu vyškolenými zástupci zhotovitele.

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

V II. Platební a fakturační podmínky
Fakturace za provedené služby bude prováděna 1 x za čtvrtletí. Zhotovitel odešle 
do 15 pracovních dnů po skončení čtvrtletí doporučeně, příp. elektronicky, objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura**).
Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí faktura obsahovat tyto úda je:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) konečný příjemce (Adresa pro doručování korespondence dle čl. / této Smlouvy);
Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování korespondence, 
příp. elektronicky na email: I 
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v měsíci prosinci a lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené Ihůtě 
splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn faktum vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví faktum novou. Oprávněn™ vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta dle bodu 7,5 této Smlouvy 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit 
objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude soupis jízd s uvedením data využití 
lanovky a součet těchto jízd.
Budou-li u dodavatele (zhotovitele) shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. Sb., o dani z přidané hodnoty,
věznění pozdějších předpisů, bude objednate^při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
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VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu
8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je objednatel.
8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci.
8.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá 

zhotovitel.

IX. Záruka za reklamaci
9.1 Veškeré reklamace uplatňuje objednavatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje řešit 

reklamace neprodleně s náležitou péčí dle platných zákonů.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla ve stanoveném termínu 

smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý případ prodlení. Okamžik práva fakturace vzniká 
dnem prodlení.

10.2 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
10.3 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 

a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání
11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 

ObčZ.
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. V případě 
zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost event. sdělit 
svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání nebo doručovací adresy 
zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud 
zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. / 
této Smlouvy.

11.5 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel provádí přepravu i pro jiné subjekty působící 
na vrcholu Milešovky. Přepravu většího množství materiálu je proto z organizačních 
důvodů nutno předem domluvit.

11.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.7 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednáni či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk.

XII. Zánik smluvního vztahu
32.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;

e) jednostranným odstoupením objednatelem od smlouvy, v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

f) písemnou výpovědí bez uvedení důvodu podanou kteroukoliv ze smluvních stran. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího 
po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením díla v termínu o více jak 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

XIII. Závěrečná ustanovení
13.1 Tato smlouva má 5 očíslovaných stran.
13.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 3 listech, z nichž obdrží jeden výtisk 

objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
13.3 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, podepsanými 

a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny kontaktního 
zaměstnance či přejímajícího objednatele nebo kontaktní osoby zhotovitele nebude 
vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně osoby došlo, je povinna 
tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. V případě změny doručovací adresy bude 
postupováno totožně jako u změny osob. Účinnost změny nastává okamžikem doručeni 
oznámení příslušné smluvní straně.

13.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 
či neúčinného.

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

13.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 
Ředitel AK1S 
plukovník gšt. Ing.

podpis a otisktražítk

(i

tišek RIDZAK 

atele

V Praze dne 21*1.2aJé 

Doc. RNDr. Zbyněk SOKOL, CSc. 

podpis a otisk razítka zhotovitele

Úítóv řyiiky atmosféry AV ÍR, v. v, I.

|t: 583 79 286 
(4.; 272 7W«8 <£>
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