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Rámcová smlouva
dle ust.1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

„Servis a opravy služebních vozidel pro Město Nový Jičín“

Smluvní strany:

1. Město Nový Jičín
Adresa: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 326801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, technických a pojistných událostí:
Mgr. Zdeněk Petroš, Mgr. Jiří Klein, Mgr. Alice Hynčicová
Osoba oprávněná objednávat a jednat ve věcech technických: kontakty na oprávněné osoby –
příloha č. 2 smlouvy).
(dále jen „objednatel“)

a

2. AUTOKLEVER spol. s. r. o.
Sídlo: Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
Zastoupená: Štěpánem Veverkou, jednatelem
IČO: 47974486
DIČ: CZ47974486
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C5557
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 24205801/0100
Kontaktní osoba: Štěpán Veverka
Tel.: 556 414 283 Email: autoklever@autoklever.cz
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto rámcovou smlouvu.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její 
účinnosti smluvní strany řídit při zajištění a provádění servisní služby pro osobní vozidla
objednatele (dále jen „vozidla“), uvedené v příloze č. 1 Položkový rozpočet, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:
- servisní prohlídky,
- záruční a pozáruční opravy s použitím originálních dílů nebo schválených náhradních dílů 

pro daný typ vozu.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět objednateli služby na základě dílčích

objednávek. Dílčí objednávka je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem řádné písemné 
akceptace objednávky objednatele zhotovitelem podle jeho předložené nabídky (příloha č. 1) 
pro příslušné období, čímž zhotovitel mimo specifika uvedená v jednotlivé objednávce, 
současně akceptuje všechny smluvní podmínky dané touto smlouvou.
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II.
Způsob plnění

1. Každá objednávka je samostatným obchodním případem. Objednávky je možno zadat
telefonicky, emailem či poštou. Dovoz vozidla do provozovny zhotovitele zajistí objednatel. 
Písemný záznam o akceptaci objednaného úkonu a jeho rozsahu bude vyhotoven zhotovitelem 
ve formě zakázkového listu při předání servisovaného či opravovaného vozidla zhotoviteli. 
Zakázkový list bude vyhotovován nejméně ve dvou výtiscích, přičemž jeden výtisk bude předán 
zástupci objednatele. Zakázkový list musí obsahovat identifikaci vozidla, datum, popis závady 
nebo požadovaného úkonu, předpokládaný termín dohotovení a odhadovanou cenu opravy. 
Zakázkový list musí být potvrzen podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. 

2. Pro převzetí vozidla do opravy a provedení oprav či servisu byly dohodnuty následující termíny:
- zhotovitel se zavazuje převzít vozidlo objednatele do opravy či na servisní práce nejpozději 

druhý den po objednání opravy objednatelem;
- práce na vozidle budou zahájeny nejpozději do 24 hodin od vystavení zakázkového listu; 
- servisní prohlídky vozidel bez oprav či výměn částí rozvodů budou dokončovány do 

6 hodin od vystavení zakázkového listu;
- servisní prohlídky s výměnou částí rozvodů nebo opravy do finančního objemu 

10 000,- Kč bez DPH (slovy desettisíckorunčeských) budou dokončovány nejpozději do 2 
pracovních dní od vystavení zakázkového listu;

- karosářské či mechanické opravy většího rozsahu s celkovou cenou do 30 000,- Kč bez DPH
(slovy třicettisíckorunčeských) budou dokončovány nejpozději do 1 kalendářního týdne od 
vystavení zakázkového listu;  

- karosářské či mechanické opravy velkého rozsahu s finančním objemem nad 
30 000,-Kč bez DPH (slovy třicettisíckorunčeských) budou dokončovány nejpozději do 3 
kalendářních týdnů od vystavení zakázkového listu.

3. Za objednatele mají oprávnění vystavovat objednávky pouze pověření zaměstnanci objednatele, 
jejichž jména jsou uvedena v záhlaví této smlouvy. 

4. Převzetí vozidla po dokončení opravy či servisu zpět objednatelem bude písemně potvrzeno na 
zakázkovém listu oprávněnou osobou objednatele nebo jiným pověřeným zaměstnancem 
objednatele. Potvrzením převzetí vozidla objednatel nepotvrzuje úspěšnost či kvalitu opravy; 
potvrzení nemá vliv na záruku na provedenou opravu či servis a na možnost reklamace.

5. Pokud provedenou opravou nedojde k odstranění závady a závada uvedená v zakázkovém listu 
bude přetrvávat i nadále, má objednatel právo na bezplatné nové odstranění závady v termínech 
uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě vyšší ceny nového odstranění závady oproti 
ceně již provedené opravy je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli pouze cenový rozdíl 
mezi oběma opravami.

6. Objednatel se zavazuje služby v objednaném rozsahu od zhotovitele převzít a zaplatit za ně
cenu dle článku II. této smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

1. Nejvýše přípustné ceny základních služeb jsou pevně stanoveny v příloze č. 1 Položkový 
rozpočet, s výjimkou cen uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy. Dodavatel bude tyto 
dohodnuté ceny dodržovat po dobu platnosti rámcové smlouvy, tj. od 1. března 2017 
do 28. února 2019.

2. Objednatel se zhotovitelem dohodl minimální slevu ve výši 20% oproti standardním cenám za 
práce (opravárenské i servisní) a minimální slevu ve výši 20% u použitého materiálu a 
náhradních dílů (standardní cenou se rozumí cena, kterou zhotovitel stanovil platným ceníkem 
dostupným např. na webových stránkách zhotovitele nebo ceníkem na prodejně zhotovitele).

3. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a k okamžiku zdanitelného plnění 
účinnými právními předpisy. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH 
odpovídá zhotovitel. 
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4. Úhrada sjednané ceny za odebrané služby bude provedena objednatelem bezhotovostně na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Fakturu je pak povinen zhotovitel vystavit 
a zaslat objednateli nejpozději do 14 dnů od realizace služeb. Faktura bude obsahovat rozpis 
prací a použitých materiálů. 

5. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura zhotovitele splatná do 14 dnů od jejího 
doručení, a cena v ní uvedená bude hrazena převodem ve prospěch účtu zhotovitele, který je 
uveden v záhlaví této smlouvy. 

6. Případné překročení ceny opravy či servisu o více než 10% oproti ceně uvedené v zakázkovém 
listu je zhotovitel povinen projednat s odpovědným zástupcem objednatele; dohodnuté navýšení 
ceny musí být potvrzeno odpovědným zástupcem objednatele písemně. V opačném případě 
bude navýšení ceny považováno za neoprávněné.

7. Změna cen, jež jsou pevně stanoveny v rámci nabídky, je možná až po písemném oznámení 
zhotovitele, učiněného minimálně s dvouměsíčním předstihem. Objednatel si vyhrazuje právo 
případně neakceptovat oznámené změny obchodních podmínek a odstoupit od smlouvy. 
V případě souhlasu se změnami obchodních podmínek platnost nových cen začíná vždy prvního 
dne příslušného měsíce.

IV.
Služby a dodací podmínky

1. Rozsah poskytovaných služeb bude v souladu s předloženou nabídkou, jež je součástí této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodávat objednané služby řádně a včas, v požadovaném množství, 
obvyklé jakosti příslušným normám a bez právních vad. 

3. Zhotovitel se zavazuje v případě čekání na převzetí vozidla do opravy nebo oprav trvajících 
déle než 2 pracovní dny k přenechání obdobného vozidla do výpůjčky (bezplatné dočasné 
užívání dle § 2193 občanského zákoníku). Provozní náplně vozidla ve výpůjčce si bude hradit 
objednatel.

4. V případě servisu nebo opravy na vozidle, po předání vozidla do autorizovaného servisu, bude 
řidič vozidla bezplatně odvezen do sídla objednatele. Následně bude řidič vozidla bezplatně 
odvezen do sídla zhotovitele, před předáním vozidla z autorizovaného servisu zpět objednateli.

5. Objednatel si vyhrazuje možnost určení bezplatného převzetí vozidla k opravě či servisní 
prohlídce zhotovitelem v místě sídla objednatele, stejně tak bezplatného vrácení vozidla
zhotovitelem po opravě či servisní prohlídce zpět do sídla objednatele.

6. V případě montáže doplňků nebo příslušenství nebo oprav většího rozsahu (nad 10 000,- Kč 
bez DPH, slovy desettisíckorunčeských) si objednatel vyhrazuje právo oslovit s žádostí 
o nabídku jiný servis a při nižší ceně opravy (montáže) zadat zakázku tomuto servisu. 

V.
Sankce

1. V případě nepřijetí vozidla do opravy nebo na servisní prohlídku ve stanoveném termínu dle čl. 
II. odst. 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
(slovy jedentisíckorunčeských) za každý den prodlení z nepřijetí vozidla do opravy či servisní 
prohlídky. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy 
jedentisíckorunčeských) v případě neposkytnutí náhradního vozidla objednateli dle čl. III. odst. 
3. této smlouvy. 

3. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu – faktury objednatelem je zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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VI.
Odpovědnost za vady, záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu dodávaných služeb v souladu s ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady za provedené služby písemně u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

3. Zhotovitel je povinen se k reklamaci objednatele písemně vyjádřit v termínu do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy mu byla doručena. U reklamovaných služeb, u kterých byla reklamace uznána, 
běží nová záruční doba ode dne předání objednateli.

4. Objednatel požaduje poskytnutí záruky na provedené služby minimálně 24 měsíců. 

VII.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019. 
2. Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany jsou povinny oznámit změny údajů ovlivňující obsah uzavřené smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město 
Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

4. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů kontaktních osob – zaměstnanců smluvních 
stran (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) a čísel účtů smluvních stran tato 
smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto 
souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že osobní údaje kontaktních osob-
zaměstnanců smluvních stran a čísla účtů smluvních stran budou znečitelněny. 

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Kontakty na oprávněné osoby objednatele

V Novém Jičíně dne 24. 2. 2017

           …………………………                                                    .........................................                                                    
               Mgr. Zdeněk Petroš                Štěpán Veverka
       vedoucí Odboru organizačního                       jednatel
                  za „objednatele“      za „zhotovitele“
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Servis a opravy služebních vozidel pro Město Nový Jičín

počet typ vozidla najeté km VIN kód (pro určení 
servisního intervalu,...)

1 Škoda Fabia Combi I. r.v. 2003 170 467 TMBJY46Y233822027

2 Suzuki Ignis 1.3. r.v. 2005 113 412 TSMMHX51S00153497

3 Škoda Octavia 1.9 TDI r.v. 2005 260 851 TMBCS21Z652043236

4 Škoda Roomster 1.4 r.v. 2006 94 015 TMBMC25J275023332

5 Škoda Fabia 1.2 r.v. 2007 129 890 TMBPW46Y974186528

6 Škoda Octavia Combi I. 1.6 r.v. 2009 205 510 TMBJX41U3A8844741

7 Škoda Octavia Combi 1.9.TDI r.v. 2010 104 385 TMBJS41U5A8853679

8 Škoda Fabia 1.2 r.v. 2012 54 654 TMBEM25J4D3021087

9 Škoda Octavia III. 1.6. r.v. 2014 22 714 TMBAC7NE3E0172426

10 Škoda Rapid 1.2 r.v. 2015 17 745 TMBEA6NH1G4513460

11 Škoda Rapid 1.2 r.v. 2016 5 170 TMBEA6NH1G4546184

Pozn. Seznam vozidel k 25. 1. 2017, možná změna v průběhu platnosti smlouvy.

Hodinová sazba za práci (bez DPH):

Druh práce Fabia I. Fabia II. Octavia I.
Octavia 

II. Octavia III. Roomster Rapid Suzuki

Oprava, servis
340 360 360 380 420 360 380 350

Karosářské práce
340 360 360 380 420 360 380 350

Lakýrnické práce
340 360 360 380 420 360 380 350

Čištění interiéru
340 360 360 380 420 360 380 350
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Cena servisní prohlídky dle úkonů v uvedených v servisní knížce (bez DPH):

Ujeté kilometry Fabia I. Fabia II. Octavia I.
Octavia 

II. Octavia III. Roomster Rapid Suzuki

30 000 2400 2800 2900 2900 3500 2800 2800 2800

60 000
2800 3000 3200 3200 3200 3000 3000 3000

90 000
3200 3200 3500 3500 3500 3200 3200 3200

120 000
3800 3800 4200 4500 4500 3800 3800 3800

1. kritérium nejnižší nabídkové ceny s váhou 50%:

bez DPH s DPH
Výše DPH v 

% 21 1,21

Cena za Fabia I.      13 560,00 Kč                                             16 407,60 Kč 

Cena za Fabia II.      14 240,00 Kč                                             17 230,40 Kč 

Cena za Octavia I.      15 240,00 Kč                                             18 440,40 Kč 

Cena za Octavia II.      15 620,00 Kč                                             18 900,20 Kč 

Cena za Octavia III.      16 380,00 Kč                                             19 819,80 Kč 

Cena za Roomster      14 240,00 Kč                                             17 230,40 Kč 

Cena za Rapid      14 320,00 Kč                                             17 327,20 Kč 

Cena za Suzuki Ignis      14 200,00 Kč                                             17 182,00 Kč 

nabídková cena    117 800,00 Kč                                           142 538,00 Kč 

Tabulka obsahuje automatický vzorec. Vyplňujte pouze bílé buňky. 

2. kritérium nejvyšší poskytnuté slevy na použitý materiál 
a práci s váhou 50% (výše slevy v %):

1. na použitý materiál min. 20

2. na opravárenské i servisní práce min. 20

nejvyšší poskytnutá sleva na použitý materiál a práci 20
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Příloha č. 2 Kontakty na oprávněné osoby objednatele
1. Mgr. Zdeněk Petroš – tel.: 556 768 305, mobil: 603 575 905, zpetros@novyjicin-  

town.cz
2. Ing. Lumír Balaryn – tel.: 556 768 304, mobil: 724 367 471, lbalaryn@novyjicin-

town.cz
3. Radek Kudělka – tel.: 556 738 253, mobil: 733 143 790, rkudelka@novyjicin-town.cz
4.   Mgr. Jiří Klein – tel.:556 768 281, mobil: 603 307 107, jklein@novyjicin-town.cz
5. Radek Podešva – tel.: 556 768 280, mobil: 603 804 705, rpodesva@novyjicin-town.cz
6.  Pavel Němec –  tel.: 556 768 360, mobil: 731 532 947, pnemec@novyjicin-town.cz
7. Mgr. Alice Hynčicová – tel.: 556 423 865, mobil: 734 422 105, 

ps.novyjicin@novyjicin-town.cz
8. Dagmar Gollová – tel.: 556 778 300, mobil: 734 523 240, ps.skalky@novyjicin-

town.cz  
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Rámcová smlouva
dle ust.1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

„Servis a opravy služebních vozidel pro Město Nový Jičín“

Smluvní strany:

1. Město Nový Jičín
Adresa: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 326801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, technických a pojistných událostí:
Mgr. Zdeněk Petroš, Mgr. Jiří Klein, Mgr. Alice Hynčicová
Osoba oprávněná objednávat a jednat ve věcech technických: kontakty na oprávněné osoby –
příloha č. 2 smlouvy).
(dále jen „objednatel“)

a

2. AUTOKLEVER spol. s. r. o.
Sídlo: Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
Zastoupená: Štěpánem Veverkou, jednatelem
IČO: 47974486
DIČ: CZ47974486
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C5557
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 24205801/0100
Kontaktní osoba: Štěpán Veverka
Tel.: 556 414 283 Email: autoklever@autoklever.cz
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto rámcovou smlouvu.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její 
účinnosti smluvní strany řídit při zajištění a provádění servisní služby pro osobní vozidla
objednatele (dále jen „vozidla“), uvedené v příloze č. 1 Položkový rozpočet, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:
- servisní prohlídky,
- záruční a pozáruční opravy s použitím originálních dílů nebo schválených náhradních dílů 

pro daný typ vozu.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět objednateli služby na základě dílčích

objednávek. Dílčí objednávka je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem řádné písemné 
akceptace objednávky objednatele zhotovitelem podle jeho předložené nabídky (příloha č. 1) 
pro příslušné období, čímž zhotovitel mimo specifika uvedená v jednotlivé objednávce, 
současně akceptuje všechny smluvní podmínky dané touto smlouvou.
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II.
Způsob plnění

1. Každá objednávka je samostatným obchodním případem. Objednávky je možno zadat
telefonicky, emailem či poštou. Dovoz vozidla do provozovny zhotovitele zajistí objednatel. 
Písemný záznam o akceptaci objednaného úkonu a jeho rozsahu bude vyhotoven zhotovitelem 
ve formě zakázkového listu při předání servisovaného či opravovaného vozidla zhotoviteli. 
Zakázkový list bude vyhotovován nejméně ve dvou výtiscích, přičemž jeden výtisk bude předán 
zástupci objednatele. Zakázkový list musí obsahovat identifikaci vozidla, datum, popis závady 
nebo požadovaného úkonu, předpokládaný termín dohotovení a odhadovanou cenu opravy. 
Zakázkový list musí být potvrzen podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. 

2. Pro převzetí vozidla do opravy a provedení oprav či servisu byly dohodnuty následující termíny:
- zhotovitel se zavazuje převzít vozidlo objednatele do opravy či na servisní práce nejpozději 

druhý den po objednání opravy objednatelem;
- práce na vozidle budou zahájeny nejpozději do 24 hodin od vystavení zakázkového listu; 
- servisní prohlídky vozidel bez oprav či výměn částí rozvodů budou dokončovány do 

6 hodin od vystavení zakázkového listu;
- servisní prohlídky s výměnou částí rozvodů nebo opravy do finančního objemu 

10 000,- Kč bez DPH (slovy desettisíckorunčeských) budou dokončovány nejpozději do 2 
pracovních dní od vystavení zakázkového listu;

- karosářské či mechanické opravy většího rozsahu s celkovou cenou do 30 000,- Kč bez DPH
(slovy třicettisíckorunčeských) budou dokončovány nejpozději do 1 kalendářního týdne od 
vystavení zakázkového listu;  

- karosářské či mechanické opravy velkého rozsahu s finančním objemem nad 
30 000,-Kč bez DPH (slovy třicettisíckorunčeských) budou dokončovány nejpozději do 3 
kalendářních týdnů od vystavení zakázkového listu.

3. Za objednatele mají oprávnění vystavovat objednávky pouze pověření zaměstnanci objednatele, 
jejichž jména jsou uvedena v záhlaví této smlouvy. 

4. Převzetí vozidla po dokončení opravy či servisu zpět objednatelem bude písemně potvrzeno na 
zakázkovém listu oprávněnou osobou objednatele nebo jiným pověřeným zaměstnancem 
objednatele. Potvrzením převzetí vozidla objednatel nepotvrzuje úspěšnost či kvalitu opravy; 
potvrzení nemá vliv na záruku na provedenou opravu či servis a na možnost reklamace.

5. Pokud provedenou opravou nedojde k odstranění závady a závada uvedená v zakázkovém listu 
bude přetrvávat i nadále, má objednatel právo na bezplatné nové odstranění závady v termínech 
uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě vyšší ceny nového odstranění závady oproti 
ceně již provedené opravy je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli pouze cenový rozdíl 
mezi oběma opravami.

6. Objednatel se zavazuje služby v objednaném rozsahu od zhotovitele převzít a zaplatit za ně
cenu dle článku II. této smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

1. Nejvýše přípustné ceny základních služeb jsou pevně stanoveny v příloze č. 1 Položkový 
rozpočet, s výjimkou cen uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy. Dodavatel bude tyto 
dohodnuté ceny dodržovat po dobu platnosti rámcové smlouvy, tj. od 1. března 2017 
do 28. února 2019.

2. Objednatel se zhotovitelem dohodl minimální slevu ve výši 20% oproti standardním cenám za 
práce (opravárenské i servisní) a minimální slevu ve výši 20% u použitého materiálu a 
náhradních dílů (standardní cenou se rozumí cena, kterou zhotovitel stanovil platným ceníkem 
dostupným např. na webových stránkách zhotovitele nebo ceníkem na prodejně zhotovitele).

3. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a k okamžiku zdanitelného plnění 
účinnými právními předpisy. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH 
odpovídá zhotovitel. 
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4. Úhrada sjednané ceny za odebrané služby bude provedena objednatelem bezhotovostně na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Fakturu je pak povinen zhotovitel vystavit 
a zaslat objednateli nejpozději do 14 dnů od realizace služeb. Faktura bude obsahovat rozpis 
prací a použitých materiálů. 

5. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura zhotovitele splatná do 14 dnů od jejího 
doručení, a cena v ní uvedená bude hrazena převodem ve prospěch účtu zhotovitele, který je 
uveden v záhlaví této smlouvy. 

6. Případné překročení ceny opravy či servisu o více než 10% oproti ceně uvedené v zakázkovém 
listu je zhotovitel povinen projednat s odpovědným zástupcem objednatele; dohodnuté navýšení 
ceny musí být potvrzeno odpovědným zástupcem objednatele písemně. V opačném případě 
bude navýšení ceny považováno za neoprávněné.

7. Změna cen, jež jsou pevně stanoveny v rámci nabídky, je možná až po písemném oznámení 
zhotovitele, učiněného minimálně s dvouměsíčním předstihem. Objednatel si vyhrazuje právo 
případně neakceptovat oznámené změny obchodních podmínek a odstoupit od smlouvy. 
V případě souhlasu se změnami obchodních podmínek platnost nových cen začíná vždy prvního 
dne příslušného měsíce.

IV.
Služby a dodací podmínky

1. Rozsah poskytovaných služeb bude v souladu s předloženou nabídkou, jež je součástí této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodávat objednané služby řádně a včas, v požadovaném množství, 
obvyklé jakosti příslušným normám a bez právních vad. 

3. Zhotovitel se zavazuje v případě čekání na převzetí vozidla do opravy nebo oprav trvajících 
déle než 2 pracovní dny k přenechání obdobného vozidla do výpůjčky (bezplatné dočasné 
užívání dle § 2193 občanského zákoníku). Provozní náplně vozidla ve výpůjčce si bude hradit 
objednatel.

4. V případě servisu nebo opravy na vozidle, po předání vozidla do autorizovaného servisu, bude 
řidič vozidla bezplatně odvezen do sídla objednatele. Následně bude řidič vozidla bezplatně 
odvezen do sídla zhotovitele, před předáním vozidla z autorizovaného servisu zpět objednateli.

5. Objednatel si vyhrazuje možnost určení bezplatného převzetí vozidla k opravě či servisní 
prohlídce zhotovitelem v místě sídla objednatele, stejně tak bezplatného vrácení vozidla
zhotovitelem po opravě či servisní prohlídce zpět do sídla objednatele.

6. V případě montáže doplňků nebo příslušenství nebo oprav většího rozsahu (nad 10 000,- Kč 
bez DPH, slovy desettisíckorunčeských) si objednatel vyhrazuje právo oslovit s žádostí 
o nabídku jiný servis a při nižší ceně opravy (montáže) zadat zakázku tomuto servisu. 

V.
Sankce

1. V případě nepřijetí vozidla do opravy nebo na servisní prohlídku ve stanoveném termínu dle čl. 
II. odst. 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
(slovy jedentisíckorunčeských) za každý den prodlení z nepřijetí vozidla do opravy či servisní 
prohlídky. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy 
jedentisíckorunčeských) v případě neposkytnutí náhradního vozidla objednateli dle čl. III. odst. 
3. této smlouvy. 

3. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu – faktury objednatelem je zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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VI.
Odpovědnost za vady, záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu dodávaných služeb v souladu s ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady za provedené služby písemně u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

3. Zhotovitel je povinen se k reklamaci objednatele písemně vyjádřit v termínu do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy mu byla doručena. U reklamovaných služeb, u kterých byla reklamace uznána, 
běží nová záruční doba ode dne předání objednateli.

4. Objednatel požaduje poskytnutí záruky na provedené služby minimálně 24 měsíců. 

VII.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019. 
2. Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany jsou povinny oznámit změny údajů ovlivňující obsah uzavřené smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město 
Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

4. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů kontaktních osob – zaměstnanců smluvních 
stran (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) a čísel účtů smluvních stran tato 
smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto 
souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že osobní údaje kontaktních osob-
zaměstnanců smluvních stran a čísla účtů smluvních stran budou znečitelněny. 

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Kontakty na oprávněné osoby objednatele

V Novém Jičíně dne 24. 2. 2017

           …………………………                                                    .........................................                                                    
               Mgr. Zdeněk Petroš                Štěpán Veverka
       vedoucí Odboru organizačního                       jednatel
                  za „objednatele“      za „zhotovitele“
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Servis a opravy služebních vozidel pro Město Nový Jičín

počet typ vozidla najeté km VIN kód (pro určení 
servisního intervalu,...)

1 Škoda Fabia Combi I. r.v. 2003 170 467 TMBJY46Y233822027

2 Suzuki Ignis 1.3. r.v. 2005 113 412 TSMMHX51S00153497

3 Škoda Octavia 1.9 TDI r.v. 2005 260 851 TMBCS21Z652043236

4 Škoda Roomster 1.4 r.v. 2006 94 015 TMBMC25J275023332

5 Škoda Fabia 1.2 r.v. 2007 129 890 TMBPW46Y974186528

6 Škoda Octavia Combi I. 1.6 r.v. 2009 205 510 TMBJX41U3A8844741

7 Škoda Octavia Combi 1.9.TDI r.v. 2010 104 385 TMBJS41U5A8853679

8 Škoda Fabia 1.2 r.v. 2012 54 654 TMBEM25J4D3021087

9 Škoda Octavia III. 1.6. r.v. 2014 22 714 TMBAC7NE3E0172426

10 Škoda Rapid 1.2 r.v. 2015 17 745 TMBEA6NH1G4513460

11 Škoda Rapid 1.2 r.v. 2016 5 170 TMBEA6NH1G4546184

Pozn. Seznam vozidel k 25. 1. 2017, možná změna v průběhu platnosti smlouvy.

Hodinová sazba za práci (bez DPH):

Druh práce Fabia I. Fabia II. Octavia I.
Octavia 

II. Octavia III. Roomster Rapid Suzuki

Oprava, servis
340 360 360 380 420 360 380 350

Karosářské práce
340 360 360 380 420 360 380 350

Lakýrnické práce
340 360 360 380 420 360 380 350

Čištění interiéru
340 360 360 380 420 360 380 350
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Cena servisní prohlídky dle úkonů v uvedených v servisní knížce (bez DPH):

Ujeté kilometry Fabia I. Fabia II. Octavia I.
Octavia 

II. Octavia III. Roomster Rapid Suzuki

30 000 2400 2800 2900 2900 3500 2800 2800 2800

60 000
2800 3000 3200 3200 3200 3000 3000 3000

90 000
3200 3200 3500 3500 3500 3200 3200 3200

120 000
3800 3800 4200 4500 4500 3800 3800 3800

1. kritérium nejnižší nabídkové ceny s váhou 50%:

bez DPH s DPH
Výše DPH v 

% 21 1,21

Cena za Fabia I.      13 560,00 Kč                                             16 407,60 Kč 

Cena za Fabia II.      14 240,00 Kč                                             17 230,40 Kč 

Cena za Octavia I.      15 240,00 Kč                                             18 440,40 Kč 

Cena za Octavia II.      15 620,00 Kč                                             18 900,20 Kč 

Cena za Octavia III.      16 380,00 Kč                                             19 819,80 Kč 

Cena za Roomster      14 240,00 Kč                                             17 230,40 Kč 

Cena za Rapid      14 320,00 Kč                                             17 327,20 Kč 

Cena za Suzuki Ignis      14 200,00 Kč                                             17 182,00 Kč 

nabídková cena    117 800,00 Kč                                           142 538,00 Kč 

Tabulka obsahuje automatický vzorec. Vyplňujte pouze bílé buňky. 

2. kritérium nejvyšší poskytnuté slevy na použitý materiál 
a práci s váhou 50% (výše slevy v %):

1. na použitý materiál min. 20

2. na opravárenské i servisní práce min. 20

nejvyšší poskytnutá sleva na použitý materiál a práci 20
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Příloha č. 2 Kontakty na oprávněné osoby objednatele
1. Mgr. Zdeněk Petroš – tel.: 556 768 305, mobil: 603 575 905, zpetros@novyjicin-  

town.cz
2. Ing. Lumír Balaryn – tel.: 556 768 304, mobil: 724 367 471, lbalaryn@novyjicin-

town.cz
3. Radek Kudělka – tel.: 556 738 253, mobil: 733 143 790, rkudelka@novyjicin-town.cz
4.   Mgr. Jiří Klein – tel.:556 768 281, mobil: 603 307 107, jklein@novyjicin-town.cz
5. Radek Podešva – tel.: 556 768 280, mobil: 603 804 705, rpodesva@novyjicin-town.cz
6.  Pavel Němec –  tel.: 556 768 360, mobil: 731 532 947, pnemec@novyjicin-town.cz
7. Mgr. Alice Hynčicová – tel.: 556 423 865, mobil: 734 422 105, 

ps.novyjicin@novyjicin-town.cz
8. Dagmar Gollová – tel.: 556 778 300, mobil: 734 523 240, ps.skalky@novyjicin-

town.cz  




