
R Á M C O V Á  S L O U V A
Ev. č. MěÚ:  

Ev. č. zhotovitele:    

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) a podle ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ")

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města 

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100

telefon : 

e-mail : 

ve věcech technických                  : Martin Bezouška, referent OSM/TSM

telefon : 487 712 355

e-mail : mbezouska@novy-bor.cz

1. ZHOTOVITEL

obchodní firma : DOKOM FINAL s.r.o.

sídlo : Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII  

právní forma : společnost s ručením omezeným  

IČ : 25487230

DIČ : CZ25487230

zápis v OR : u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 204 11

jednající : Martin Liesel, Martin Kalvas, jednatelé společnosti

dále za zhotovitele jednají  

ve věcech smluvních : pouze Martin Liesel, jednatel společnosti

ve věcech technických : Ing. Zdeněk Mařík, autorizovaný inženýr v oboru dopravní

  stavby
bankovní spojení : KB Děčín a.s.   

č. účtu : 78-5267680247/0100

telefon : 412 535 316

fax : 412 535 316

e-mail : dokomfinal@dokomfinal.cz



2. ZHOTOVITEL

obchodní firma : STRABAG a.s.

sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  

právní forma : akciová společnost  

IČ : 608 38 744

DIČ : CZ60838744

zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

jednající : Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení  dle plné moci ze dne 1.5.2016

  Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení  dle plné moci ze dne 1.5.2016

  Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016

dále za zhotovitele jednají  

ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení  dle plné moci ze dne 1.5.2016

  Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení  dle plné moci ze dne 1.5.2016

  Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016

ve věcech technických : Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

  Václav Svoboda, stavbyvedoucí
bankovní spojení : ČSOB   

č. účtu : 112071233/0300

telefon : 485 123 455-6

fax : 485 123 473

e-mail : jaroslav.bilek@strabag.com

3. ZHOTOVITEL

obchodní firma : ZEPS s.r.o

sídlo : Lindava 84, 471 58 Cvikov  

právní forma : společnost s ručením omezeným  

IČ : 286 88 651

DIČ : CZ28688651

zápis v OR : KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

jednající : Marek Říha

dále za zhotovitele jednají  

ve věcech smluvních : Marek Říha, jednatel společnosti

ve věcech technických : Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí

bankovní spojení : KB, a.s., ČS a.s.   

č. účtu : 43-8845550297/0100, 994365339/0800

telefon : 725 047 547

fax : ------------

e-mail : riha.m@zeps.cz
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II. Preambule

1. Tato rámcová smlouva vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran při výkonu 
práv a povinností souvisejících s poskytováním plnění zhotovitele v rámci 
jednotlivých konkrétních smluv o dílo, jejichž závazná a neměnná předloha je 
přílohou této smlouvy, přičemž příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Objednatel v případě potřeby zadává dodavateli zakázky na základě smluv o dílo a za 
podmínek stanovených v této smlouvě specifikovaných v jednotlivých smlouvách o 
dílo. 

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je výkon práv a povinností. Výkonem práv a povinností se 
rozumí, že zhotovitel bude plnit na základě smluv o dílo opakující se stavební práce 
údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
specifikované v jednotlivých smlouvách o dílo dle článku VII. této smlouvy (dále také 
dílo).

2. Pokud výše uvedený předmět výkonu práv a povinností neobsahuje některý výkon, 
pak vždy platí, že zhotovitel je povinen provádět plnění s potřebnou odbornou péčí, při 
respektování platných právních předpisů a technických norem vztahujících se k dílu a 
je povinen opatřovat věci nezbytné k provedení díla. Dále je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost 
předaných věcí objednatelem nebo nesprávnost objednatelových pokynů při 
vynaložení potřebné odborné péče, jinak odpovídá za škodu tímto objednateli 
způsobenou.

3. Výsledkem činnosti zhotovitele je splnění smlouvy o dílo, kterým se rozumí předání
díla dle článku VII. této smlouvy objednateli v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo a 
bez vad a nedodělků.

4. Předmět této smlouvy bude realizován zhotovitelem výlučně na základě smluv o dílo, 
jejichž návrhy budou předávány zhotoviteli v elektronické podobě (bez podepsání 
zaručeným elektronickým podpisem) nebo v listinné podobě nebo faxem nebo osobně. 
Bližší podmínky stanovuje článek VII. této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění a jeho předání 

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, maximálně na dobu 4 let ode dne 
uzavření této smlouvy anebo do doby, kdy bude plněním dosaženo předpokládaného
množství opakujících se stavebních prací údržby místních komunikací a komunikací 
pro pěší ve správě města Nový Bor uvedeného v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky „Rámcová smlouva s více uchazeči na údržbu místních komunikací a 
komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“, ev. č. VZ 524331 anebo do doby, 
kdy celková cena všech veřejných zakázek (minitenderů) dosáhne maximální částky
23 371 820,- Kč bez DPH. Tato smlouva zanikne na základě jedné z uvedených 
skutečností, která nastane dříve.

2. Lhůty plnění konkrétních zakázek budou stanoveny v jednotlivých smlouvách o dílo.
3. Zahájením plnění konkrétní smlouvy o dílo je den uzavření smlouvy postupem 

specifikovaným v čl. VII. této smlouvy.
4. Termínem splnění konkrétní smlouvy o dílo je den předání a převzetí díla dle smlouvy 

o dílo.
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V. Cena

1. Cena bude stanovena podle předmětu plnění konkrétní zakázky v maximální výši dle
cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy, přičemž 
příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy anebo zhotovitelé mohou nabídnout 
v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných na základě uzavřené rámcové 
smlouvy (minitenderech) ceny nižší.

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů 
platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou ceny nejvýše přípustné, obsahují
veškeré náklady nutné pro činnosti spojené s předáním a převzetím díla a není možné 
je překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu na plnění žádné zakázky.

VII. Smlouva o dílo a způsob zadávání zakázek na základě této rámcové smlouvy

1. Podle této rámcové smlouvy bude uzavírat objednatel prováděcí smlouvy, kterými 
jsou smlouvy o dílo, na jejichž základě bude vybraný zhotovitel poskytovat 
objednatelem požadovaná plnění. Konkrétní prováděcí smlouvy jsou veřejnými 
zakázkami podle zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a budou uzavírány postupem 
podle § 92 odst. 3 ZVZ, v souladu s nímž objednatel zadá veřejnou zakázku na 
základě písemné výzvy k podání nabídek.

2. Zhotovitelé jsou povinni předložit nabídku za podmínek stanovených ve výzvě 
k podání nabídek. Nebude-li nabídka zhotovitelem předložena, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé
nepodání nabídky v každé jednotlivé veřejné zakázce (minitender).

3. Zhotovitel zajistí při plnění zakázky na základě smlouvy o dílo, aby byly splněny 
podmínky pro dovoz a pokládku živičných směsí dle TKP 7. Nedodržení této 
povinnosti je podstatným porušením této rámcové smlouvy.

VIII. Ostatní ujednání

1. Každý zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu DOKOM FINAL 
s.r.o. pojistnou smlouvu č. 8603119899 u Kooperativa pojišťovna a.s., STRABAG 
a.s. pojistnou smlouvu č. 2947354953 u Generali Pojišťovny a.s., ZEPS s.r.o. 
pojistnou smlouvu č. 772 090171 8 u Kooperativa pojišťovna, a.s. pro případ pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. 
Kč a pro případ rizik stavebně montážních prací ve výši minimálně 2 mil. Kč a v takto 
sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou 
dobu účinnosti této rámcové smlouvy. Úředně ověřená kopie požadované pojistné 
smlouvy/pojistných smluv každého ze zhotovitelů tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Tato smlouva zavazuje zhotovitele v případě, že zakázka bude hrazena z některého 
z dotačních programů, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
programu (projektu), z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
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přidané hodnoty), a to podle Smlouvy o poskytnutí dotace, o jejichž podmínkách bude 
objednatel zhotovitele informovat.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec 
objednatele, člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán, člen správní rady
objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, dále že není 
zhotovitelem či zhotovitelem ve sdružení s osobou, která je zaměstnancem objednatele 
či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela 
na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, nebo subdodavatelem 
zhotovitele není zaměstnanec objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího 
řízení, a zhotoviteli nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a 
odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb.

4.  Pokud v průběhu realizace této rámcové smlouvy dojde k tomu, že nebude třeba 
objednávat konkrétní část plnění prací dle oceněného výkazu výměr, uzavřou o této 
skutečnosti smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě. 

5. Pokud vznikne potřeba objednatele objednat plnění z oceněného výkazu výměr
v množství vyšším, než bylo předpokládáno, nebo potřeba objednat části plnění, které 
nejsou v oceněném výkazu výměr obsaženy, uzavřou smluvní strany o této změně a 
ceně plnění dodatek k této smlouvě postupem stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

6. Nedodržení ani neodebrání předpokládaného množství opakujících se stavebních prací 
údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
uvedeného v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Rámcová smlouva s více 
uchazeči na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový 
Bor“, ev. č. VZ 524331 anebo nedosažení maximální částky 23 371 820,- Kč bez DPH
neopravňuje účastníka/-y této rámcové smlouvy k jakýmkoliv nárokům vůči 
objednateli.

7. Tuto rámcovou smlouvu lze ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran nebo 
písemně vypovědět jednou ze smluvních stran tak, aby bylo dokončeno plnění 
konkrétní zakázky. Výpovědní lhůta se sjednává v délce minimálně třech kalendářních 
měsíců za splnění povinnosti stanovené v předcházející větě a lhůta počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů 
vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy anebo jen částečné 
odstoupit od smlouvy v případě smlouvy o dílo (prováděcí smlouvy) především v 
případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků objednateli nebo 
objednatel nebude mít dostatek finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě 
uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů 
z tohoto důvodu.

10. Každý zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 
podzhotovitele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny tvořené 
součtem cen podle všech smluv o dílo uhrazených objednatelem v jednom 
kalendářním roce, a to do 28. února následujícího kalendářního roku, jinak je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den 
prodlení.

11. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.



6

12. Tuto rámcovou smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv 
změna či doplnění smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě, pořadově 
očíslovaný a potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.

13. Tato rámcová smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva každý ze zhotovitelů.

14. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
14.1. rámcová smlouva
14.2. smlouva o dílo (prováděcí smlouva)
14.3. oceněný výkaz výměr
14.4. pojistná smlouva.
15. Vztahy neupravené touto rámcovou smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
16. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.
17. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č.439/16/ZM17
ze dne 23.3.2016.

Přílohy: 
a. předloha závazného návrhu smlouvy o dílo
b. oceněný výkaz výměr
c. úředně ověřené kopie pojistných smluv zhotovitelů

V Novém Boru dne 18.7.2016 V Novém Boru dne 18.7.2016

Objednatel: 1. Zhotovitel:
Mgr. Jaromír Dvořák Martin Liesel, Martin Kalvas
starosta města

………………………………………….. ………………………………………

V Liberci dne 18.7.2016

2. Zhotovitel:
Ing. Vladimír Hauser, Ing. Jiří Janoušek

………………………………………

V Novém Boru dne 18.7.2016

3. Zhotovitel: 
Marek Říha

………………………………………


