
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. ve spojení s
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi
těmito smluvními stranami

Město Boskovice,
se sídlem: Boskovice, 680 18 Boskovice
zastoupené místostarostou Petrem Malachem, DiS
IČ: 00279978
DIČ: CZ
Telefon:
ve věcech technických oprávněn k jednání: I

Objednatel: MUBOP00F77ON

SUEZ CZ a.s.
se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 9378
zastoupená Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Bh.D., ředitel divize
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Provoz Boskovice, K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je díla spočívající v maloplošných a velkoplošných opravách dle
veřejné zakázky „Opravy dlážděných chodníků v Boskovicích44 (dále též „dílo), a to na
základě objednávek objednatele. Předmět prací, které mohou být prováděné v rámci realizace
díla, jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

1.2. Účelem této rámcové smlouvy je stanovit podmínky spolupráce mezi smluvními stranami
při realizaci díla.

1.3. Plnění podle této rámcové smlouvy bude poskytováno na základě jednotlivých dílčích
smluv o dílo, jejichž výsledkem bude zhotovení příslušné dílčí části díla. Dílčí smlouva o dílo
je uzavírána dle čl. 2 této Rámcové smlouvy.

1.3. Na podkladě této smlouvy a dílčích smluv se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a
na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se
zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.4. Práce na realizaci díla -jednotlivé opravy - budou prováděny průběžně, na základě pokynů
a v rozsahu stanoveném osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

1.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na opravách bez zbytečného odkladu od uzavření dílčí
smlouvy, dle následně stanovených pravidel, nejpozději však do 5 dnů, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

1.6. Celková hodnota dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy je
limitována částkou 1.000.000 Kč bez DPH.
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1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel se uzavřením této rámcové smlouvy nezavazuje 
k žádnému minimálnímu odběru plnění od zhotovitele.

1.8. Podmínky stanovené touto rámcovou smlouvou (cena, doba, záruka, podmínky převzetí a 
předání atd.) se vždy považují také za podmínky, které se budou aplikovat pro každou dílčí 
smlouvu.

2. Způsob uzavírání jednotlivých dílčích smluv o dílo
2.1. Jednotlivé dílčí smlouvy budou uzavírány na základě objednávky učiněné ústně či e- 
mailem osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických věcech, či kteroukoliv jinou 
osobou, která zhotoviteli prokáže oprávnění za objednatele jednat.

2.2. Objednávka bude obsahovat: podrobnou specifikaci poptávané části díla, termín dodání 
části díla a případné specifické podmínky objednatele pro zhotovení části díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dní potvrdit ústně či emailem přijetí objednávky. 
Tímto okamžikem je uzavřena dílčí smlouva o dílo. Dílčí smlouva o dílo tak nemusí mít 
písemnou podobu, může mít také podobu ústní či konkludentní.

3. Cena díla
3.1. Dohodnutá cena díla (jednotková ceny jednotlivých prací), kterou zaplatí objednatel 
zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 29.01.2020, a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, obsahují veškeré náklady nutné 
k realizaci díla a je možno je překročit pouze po dohodě s objednatelem. Kceně díla bude 
připočteno DPH v zákonné výši.

4. Doba plnění
4.1. Předmět díla bude zhotovitelem realizován v období od podpisu smlouvy do 31.12.2021.

5. Předání a převzetí díla
5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či drobné 
nedodělky.

6. Záruční doba
6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 6 měsíců a záruční doba začne 
plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil.
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6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení její reklamace, nejpozději však do 3 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Platební podmínky
7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Cena za zhotovení dílčí částí díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce.

7.3. Po předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena faktura se splatností 
15 dnů. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat soupis 
provedených prací.

8. Sankce
8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem zahájení zadaných prací a jejich 
dokončením, popř. se dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady díla dle odst. 6.3. 
této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i 
započatý den prodlení.

8.2. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky 
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní 
strany domáhat se náhrady škody.

9. Ostatní ujednání
9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a 
předpisů o požární ochraně. Zhotovitel si samostatně svým jménem zajistí povolení zvláštního 
užívání komunikace k provedení požadovaných prací.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody
10.1. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele 
nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy
11.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
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vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě

- prodlení zhotovitele se zahájením prací o více než 15 dnů
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů
úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního
soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích

Účinky odstoupení nastupují dnem následujícím po dni, ve kterém bylo oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně doručeno.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

12.2. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona12.3. Zhotovitel
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje
souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu
s povinností objednatele.

12.4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb.,
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12.5. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

12.6. Tato smlouva byla schválena na 53 . schůzi Rady města Boskovice konané dne 17.05.2021
usnesením č. 18.3.

26. 05. 2021 /#X/ú//V Boskovicích dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

SUEZC7. a.s.
Divize Jihovýchodsues

MkCVA 27W7, 628 00 Brno
10; 26W%6, tet: 800 '102 000

Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.
ředitel divize Jihovýchod

Petr Malach, DiS
místostarosta
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Příloha č. 1 - ceník jednotkových cen

Cena/mj.
v Kč bez DPHPředmět prací m.j.

Oprava chodníku dlážděného s použitím původní betonové dlažby 30x30 cm
s ponecháním obrub (rozebrání dlažby, výměna nebo doplnění podkladní
vrstvy - písek nebo drť, zpětné položení dlažby, příp. výměna poškozené nebo
doplnění chybějící dlažby, vyrovnání obrubníků, odvoz přebytečného
materiálu a uložení na skládku) m2 2191.
Oprava chodníku dlážděného s použitím původní betonové dlažby zámkové
s ponecháním obrub (rozebrání dlažby, výměna nebo doplnění podkladní
vrstvy - písek nebo drť, zpětné položení dlažby, příp. výměna poškozené nebo
doplnění chybějící dlažby, vyrovnání obrubníků, odvoz přebytečného
materiálu a uložení na skládku) m22. 229,-

Hodinová sazba - nespecifikované práce 1 pracovník hod3. 369,-

m2Vybourání chodníku - betonová dlažba včetně odvozu a likvidace 109,-4.

m2 95,-Odstranění podkladu z kameniva do 10 cm vč. odvozu a uložení na skládku5.

105Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz, likvidace6. m

119Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz, likvidace7. m
2 129Posypání podkladu ze štěrku do lOcm se zhutněním8. m

m2Dodávka a montáž dlažby 20/10/6 do drtě 459,-9.

m2Dodávka a montáž dlažby 20/10/8 do drtě 51610.

Osazení chodníkového obrubníku do betonu vč. dodávky a zemních prací 33311. m

Osazení silničního obrubníku do betonu vč. dodávky a zemních prací 44912. m

Výšková úprava kanalizačních poklopů a mříží 1817,-ks13.

Doplnění ornice kolem obrubníků, zatravnění travním semenem,šíře0,5m 44,-14. m

m2Příplatek za červenou reliéfní dlažbu15. 242,-

Za zhotovitele:Za objednatele:
r\

SUE7.07. a.s.
Divisse Jihovýchod

neková 2TPB7, 628 00 Brno >
IC: g&ítáMSS, tel.: 800 1U '-)>v %

Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.
ředitel divize Jihovýchod

Petr Malach, DiS
místostarosta
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