
RAMCOVA SMLOUVA

uzavf‘ené dle § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném

znéni, kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavf‘ely smluvni strany:

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové

zastoupené: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., feditelem

IC: 00179906 DIC: CZ00179906
bankovni spojeni: Ceské nérodni banka

éislo étu: 24639511/0710
(ddlejen “objednatel ”)

EUROVIA CS, a.s.
se sidlem: Nérodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

zastoupené: —

IC: 452 74 924 DIC: CZ45274924

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éislo étu: 141370252/0100

zapsané v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 1561

(dd/ejen ,,zh0t0vitel c'. I “)

M — SILNICE a. s.
se sidlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

korespon. adresa: Hradecké 415, 506 01 Jiéin

zastoupené: —

IC: 421 96 868 DIC: CZ42196868
bankovni spojeni: Ceské spoiitelna a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo étu: 1080015329/0800

zapsané v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil B, vloika 430

(dd/ejen ,,Zh0t0vitel 5. 2 “)

Stavo & Sachs Kukleny s. r. 0.
se sidlem: Honkova 272, 500 02 Hradec Krélové

zastoupené: Petrem Ko§t’élem, jednatelem spoleénosti

16:: 259 18 681 DIC: CZ25918681
bankovni spojeni: CSOB a. s., poboéka Hradec Krélové

éislo étu: 274431334/0300

zapsané V OR vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové, oddil C, Vloika 14420

(dd/ejen ,,zh0t0vitel 5. 3 “)

(zhotovitel 6. I, zhotovitel 6. 2 a Zhotovitel 6‘. 3 spoleéné ddlejen ,,zhotovitelé
“

6i kaéd)?

obecnéjako ,,zh0t0vitel “)

(zhotovitelé a objednatel ddle Spoleénéjako ,,smluvn1'strany“)



I. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této rémcové smlouvy je zajiéténi provédéni oprav a driby komunikaci

V areélech objednatele V obdobi od 1. l. 2018 do 31. 12. 2021 Vy§e uvedenymi zhotoviteli 6.1

ai 6.3.

Tato smlouva se uzaviré V souladu se zadz’waci dokumentaci objednatele ze dne 6. 6. 2017

a to na zékladé Vysledku zadévaciho fizeni na vef'ejnou zakézku malého rozsahu s nézvem

”Opravy a lidriba komunikaci v areélech FN HK pro rok 2018 ai 2021“, zadané dle

interni smérnice 6. 2 o zadévéni vefejnych zakézek V souladu s ust. §31 zékona é. 134/2016

Sb., 0 zadévéni vefejnych zakézek, V platném znéni, pod evidenénim éislem P17V00123891 a

déle v souladu s nabidkami zhotovitel .

Poiadavky na sluiby spojené s opravou a dribou komunikaci budou zhotovitel m

upfes ovény V jednotlivych vyzvéch k podéni diléich cenovych nabidek. Zhotovitelé jsou

povinni nabidnout v diléich cenovych nabidkéch alespo takové podminky, které jsou

uvedeny V jejich nabidkéch, podanych v rémci zadévaciho fizeni.

II. Doba a misto plnéni

Opravy a driba komunikaci v areélech objednatele dle této smlouvy budou zhotoviteli

provédény pro objednatele od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Vybrany zhotovitel je povinen

zahéjit a dokonéit poiadované préce v terminech stanovenych objednatelem v jednotlivych

vyzvéch k podéni diléich cenovych nabidek.

Mistem plnéni jsou:

o Fakultni nemocnice Hradec Krélove', Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy

Hradec Krélové,

0 Staré nemocnice, Nezvalova 265, 500 03 Hradec Krélové,

o Psychiatrické klinika - lééebna névykovych nemoci, Va halova 224, Nechanice,
PsC 503 15

o ostatni objekty a parcely objednatele nachézejici 56 v Hradci Krélové.

Misto plnéni bude objednatelem upfesnéno V jednotlivych vyzvéch kpodéni diléich

cenovych nabidek.

III. Cena pi‘edmétu smlouvy

Skuteény objem poptévaného plnéni bude realizovén dle potf'eb objednatele na zékladé

vyzev k podéni diléich cenovych nabidek.

Maximélni cena za diléi plnéni dle této smlouvy, tj. po dobu éinnosti této smlouvy, je

uvedena V nabidkéch zhotovitel :

1. zhotovitel 6. l — nabidka ze dne 19. 07. 2017

2. zhotovitel 6. 2 — nabidka ze due 20. 07. 2017

3. zhotovitel 6. 3 — nabidka ze due 20. 07. 2017

Nabidky zhotovitel obsahuji veékeré néklady nezbytné k realizaci pfedmétu této rémcové

smlouvy, Véetné néklad na ve§kery pouéity materiél a zafizeni.



IV. Platebni podminky a sankce

Da ovy doklad - faktura bude vystaven ai po odsouhlaseni skuteéné provedenych praci a

po podpisu pfedévaciho protokolu oprz’wnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Da ovy doklad - faktura musi obsahovat veékeré néleiitosti stanovené zékonem é.

235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a dal§imi platnymi da ovymi a

I'léetnimi pfedpisy, Véetné § 435 odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V

platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jiné uveden odkaz na tuto rémcovou smlouvu a

objedna’wku, nézev vefejné zakézky a evidenéni éislo vefejné zakézky; prohlééeni

objednatele, ie ke dni vystaveni faktury neni veden v registru nespolehlivych plétc dané z

pfidané hodnoty; soupis pf‘iloh; razitko a podpis osoby oprévnéné k vystaveni da ového

dokladu. K da ovému dokladu - faktufe bude pfiloiena kopie pfedévaciho protokolu

podepsaného oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Nebude-li faktura obsahovat veékeré pfedepsané éi sjednané néleiitosti éi bude-li trpét

jinymi vadami, je objednatel oprévnén takovou fakturu zhotoviteli ve lh té splatnosti vrétit,

pfiéemi v tomto pfipadé se objednatel nedostane do prodleni s hradou. Nové lh ta splatnosti,

co do poétu dn nikoli krat§i nei lh ta p vodni, poéne béiet prokazatelnym doruéenim

opravené éi nové vystavené faktury objednateli.

Splatnost faktury éini 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Platebni

povinnost objednatele se povaiuje za splnénou dnem, kdy je pfislu§né ééstka odepséna

z bankovniho I'létu objednatele ve prospéch bankovniho I'létu zhotovitele.

Ve§keré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteé uji prostfednictvim bankovniho

spojeni uvedeného v zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, 2e uvedené éislo jeho

bankovniho étu splr'luje poiadavky dle § 109 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani zpfidané

hodnoty, Vplatném znéni, a jedné se 0 zvefejnéné éislo I'létu registrovaného plétce dané
z pfidané hodnoty.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e ke dni uzavfeni této smlouvy neni veden V registru
nespolehlivych plétc dané z pfidané hodnoty a ani mu nejsou znémy iédné skuteénosti, na

zékladé kterych by s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni o prohlééeni za nespolehlivého

plétce dané dle § 106a zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Objednatel, jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, v pfipadé, 2e Zhotovitel je

V okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden v registru nespolehlivych plétc dané

z pfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici vyéi dané z pfidane' hodnoty na eet sprévce

dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajici vyéi dané z pfidané hodnoty na éet

sprévce dané za zhotovitele bude povaiova’mo v tomto rozsahu za splnéni zévazku objednatele

uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Nepfedaji-li zhotovitelé diléi plnéni pfedmétu smlouvy v poiadované kvalité, fédné a

véas, vy étuje jim objednatel smluvni pokutu ve V$I§i 0,025 % z ceny diléiho plnéni (véetné
DPH) za kaidy zapoéaty den prodleni.

V pfipadé pozdni hrady fakturované ééstky se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli

rok z prodleni ve vy§i 0,025% 2 dluiné ééstky za kaédy i zapoéaty den prodleni.



V. Zadévéni jednotlivych diléich zakézek a hodnotici kritéria

V pfipadé vzniku potfeby poptat sluiby spojené s opravou a dribou komunikaci vyzve

objednatel prostfednictvim elektronického triiété zhotovitele kpfedloieni diléi cenové

nabidky. Zhotovitelé jsou povinni V objednatelem stanoveném terminu pro podéni diléich

cenovych nabidek nabidnout alespo takové podminky, na jejichi zékladé s nimi byla
'vvr

nabidkové ceny V Ké bez DPH.

Souéésti diléi nabidkové ceny musi byt i néklady na préce a dodévky, které ve

speci kaci Vyzvy k podéni diléi cenové nabidky uvedeny nebudou, ale 0 kterych zhotovitel,

vzhledem ke svym moinostem a odbomym znalostem, mohl védét nebo je mohl

pfedpoklédat.

Diléi nabidkové cena musi obsahovat veékeré néklady souvisejici s realizaci diléiho

pfedmétu plnéni speci kovaného ve vyzvé k podéni diléi cenové nabidky, véetné ve§kerych

dal§ich néklad vynaloienych zhotovitelem za L'léelem splnéni zévazk vypIYVajicich z této

rémcové smlouvy, a musi byt cenou koneénou.

Po dobu lh ty stanovené pro podéni diléich cenovSIch nabidek je zhotovitel oprévnén

poiédat objednatele o provedeni prohlidky mista plnéni. Prohlidka mista plnéni bude V téchto

pf‘ipadech feéena na zékladé dohody smluvnich stran, a to zejména s ohledem na provozni

podminky objednatele.

Objednatel je oprévnén termin prohlidky mista plnéni upfesnit ve vyzvéch kpodéni

diléi cenové nabidky.

V pfipadé havérie éi jiné mimofédné udélosti si objednatel vyhrazuje prévo operativné

oslovit zhotovitele, ktery sohledem na rozsah poiadovanych praci nabidl pfi uzaviréni
’vvr

poiadované préce plnit, vyzve objednatel daléiho zhotovitele, ktery se umistil jako daléi

V pofadi. Obdobnym zp sobem postupuje objednatel ai do doby, kdy bude plnéni ze strany

osloveného zhotovitele pfijato nebo kdy névrh odmitne posledni zhotovitel.

VI. Zévéreéné ujednz'mi

Za objednatele jsou oprévnéni jednat:

o Ing. Zdenék Chaloupka i vedouci Provozniho odbom objednatele

o Pavel Bfiza — vedouci mechanizaéniho oddéleni

obi'ednatele
Za zhotovitele 6. 1 'e o révnén 'ednat:



Za zhotovitele 6. 2 'e o révnén 'ednat:

Za zhotovitele 6. 3 je oprévnén jednat:
O

Pfipadné zména kontaktnich osob bude pisemné sdélena zbyvajicim smluvnim straném a

nevyiaduje uzavfeni dodatku k této rémcové smlouvé.

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou a to 0d 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.

Zhotovitel je povinen pfizp sobit se pfi provédéni oprava a driby komunikaci provoznim

podminkém pracoviét’ objednatele. Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci pfedmétu plnéni

dodriovat ve§keré vnitfni pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, 2e jakékoli jiné préce, které nebudou ze strany objednatele

pf‘edem odsouhlaseny oprévnénymi osobami, jdou plné k tiii zhotovitele a 26 strany

objednatele budou takto vykézané préce povaiovény za neoprévnéné.

V pfipadé, 2e mezi smluvnimi stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke spom,

zavazuji se smluvni strany k jeho fe§eni smimou cestou. Pokud tim nedojde k vyfeéeni sporu,

bude spor feéen u vécné a mistné pfisluEného soudu v Ceské republice

Neni-li v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se tento smluvni vztah a véechny vztahy s nim

souvisejici éeskym prévnim fédem, zejména zékonem 6. 89/2012 Sb., obéanskym zékonikem,

V platném znéni.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim v§ech néleiitosti této smlouvy.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu véemi smluvnimi stranami a éinnosti

dnel. 1.2018.

Tuto smlouvu lze ménit 6i doplr'lovat jen se souhlasem V§ech smluvnich stran, a to pouze

formou pisemnych dodatk .

Tato smlouva je sepséna ve étyfech vyhotovenich majicich stejnou platnost, z nichZ

kaidé smluvni strana obdrii p0 jednom.

Smluvni strany prohlaéuji, ie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, ie byla

ujednéna podle jejich pravé a svobodné V le, véiné a srozumitelné, nikoliv V tisni za népadné

nevyhodnych podminek, coi stvrzuji svymi podpisy.



Za objednatele:

V Hradci Krélové dne 15. 9. 2017

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c.

feditel

Za zhotovitele (‘2. 1:

V Hradci Krélové dne 12. 9. 2017

EUROVIA CS, a. s.

Za zhotovitele 6. 2:

V Hradci Krélové dne 12. 9 2017

M — SILNICE a. s.

Za zhotovitele ('3. 3:

V Hradci Krélové dne 12. 9. 2017

Stavo & Sachs Kukleny s. r. 0.
Petr Koét’él

jednatel


