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RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ SERVISU, OPRAV A ÚDRŽBY VOZIDEL

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveníš 1746 odst. 2 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a nésl. Občanského zákoníku,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen ,,Dohoda“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5 „

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele CSSZ

Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel Odboru hospodářské správy

Ico: 00006963

DIC: neplátce

gankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“)

na straně jedné

Přerost a Švorc — auto, s.r.o.

Sídlo: Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

Zastoupená/Jednající:_jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976

ICO: 63073188

DIČ: 9263073188

lěankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Císlo účtu: 1567762/0800

ID datové schránky b7wkv3

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále v této Dohodě také společně označování jako „Smluvní strany“

a jednotlivě jako „Smluvní strana“)



Preambule

Objednatel prohlašuje, že

- je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišt'uje agendu nemocenského pojištění;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě stanovené a je oprávněn tuto Dohodu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Poskytovatel prohlašuje, že

- je podnikatelem dle ustanovem’ § 420 a násl. Občanského zákoníku;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě stanovené a je oprávněn tuto Dohodu

uzavříta řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Dohoda se uzavírá za účelem zajištění záručního a pozáručního servisu, oprav a údržby

služebních vozidel ústředí ČSSZ.

I. Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je závazek Poskytovatele zajistit svým jménem, na své náklady a

nebezpečí, pro Objednatele záruční a pozáruční servis, opravy a údržbu služebních vozidel

ústředí ČSSZ v souladu s pokyny a postupy výrobce a dle požadavků a potřeb Objednatele (dále

jen „Plněm‘.)

Specifikace jednotlivých typů vozidel je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této

Dohody.

Poskytovatel bude zajišťovat v rámci Plnění i nákup náhradních dílů, které budou vždy nové a

originální a dále ekologickou likvidaci vyřazených součástí po opravě. Rozsah, cenové a jakostní

parametry nákupu potřebného materiálu, jež je nutný kzajištění Plnění, bude Objednatel

předem písemně Poskytovateli schvalovat.

Poskytovatel bude dále zajišťovat v rémci Plnění vždy i suché vyčištění interiérů vozidel a

základní umytí karoserií vozidel vodou, šamponem a nésledné vysušení vzduchem. Tyto činnosti

bude Poskytovatel provádět automaticky v rámci každé dílčí objednávky pro každé jednotlivé

vozidlo.

Poskytovatel prohlašuje, že je schopen opravit všechny typy vozidel značky Škoda a

Volleagen, všech modelových provedení a je jako servis (opravna) výrobce značky Skoda a

Volkswagen oprávněn provádět, jak servisní prohlídky, tak i záruční a pozáruční opravy vozidel,

včetně oprav po nehodách.

Předmětem této Dohody je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Plnění zaplatit

Poskytovateli cenu dle čl. III. této Dohody.

II. Místo a doba plnění

Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Dohody, do vyčerpání

ňnančního limitu dle čl. III. této Dohody, nebo uplynutím 24 (slovy: dvaceti čtyř) kalendářních

měsíců ode dne nabytí účinnosti této Dohody, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Místem plnění je sídlo Poskytovatele uvedené v záhlaví této Dohody, případně jiná jeho

provozovna na adrese Veleslavínská 39,162 00 Praha 6, které není vzdálena více než 8 (slovy:

osm) km od budovy ústředí ČSSZ na adrese KřIZOVá 25, Praha 5— Smíchov, 225 08.



3. Poskytovatel se zavazuje k převzetí vozidla za účelem provedení servisu, opravy či údržby do 24

(slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení dílčí objednávky Objednatelem Poskytovateli.

 

4. O předání a převzetí vozidla kprovedení servisu, opravy či údržby bude sepsán předávací

protokol, který bude součástí zakázkového listu, a který bude obsahovat minimálně následující

údaje: registrační značka vozidla, typové označení vozidla, VIN vozidla, datum přijetí vozidla do

opravy, stav tachometru, stav pohonných hmot, stav vozidla (poškození), a bude podepsán

oběma Smluvními stranami.

111. Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny za poskytování Plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Dohody.

2. Tato Dohoda je omezena finančním limitem, který činí 740 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet

tisíc korun českých) bez DPH, tedy 895 400,- Kč (slovy: osm set devadesát pět tisíc čtyři sta

korun českých) včetně 21% DPH, za celou dobu jejího trvání, do které spadá cena za provedení

servisu, opravy či údržby vozidel a cena za nákup nových náhradních dílů.

3. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 této Dohody jsou konečné, maximální a nejvýše

přípustné. Tyto ceny můžou být překročeny pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající vliv

na cenu předmětu Plnění, z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být cena překročena.

4. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 zahrnují veškeré související náklady Poskytovatelé,

včetně čištění interiérů vozidel a mytí karoserií vozidel.

5. Cena Plnění, resp. cena za dílčí plnění, bude účtována dle počtu hodin skutečně strávených

Poskytovatelem při realizaci plnění na základě dílčích objednávek požadovaných Objednatelem

vsouladu s Přílohou č. 2 této Dohody a dle skutečně použitých a Objednatelem písemně

odsouhlasených náhradních dílů.

6. Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat celý finanční limit uvedený v odst. 2. tohoto článku

této Dohody.

7. Rozsah nákupu a ceny náhradních dílů bude Objednatel předem písemně schvalovat a

prokázané ceny těchto nákupů bude proplácet v rámci vyúčtování příslušné dílčí objednávky.

8. Příslušné ceny bude Poskytovatel oprávněn fakturovat vždy po řádném splnění a předání Plnění,

resp. dílčího plnění Objednateli, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

Poskytovatelem do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po splnění každé jednotlivé dílčí

objednávky.

9. O řádném předání a převzetí Plnění, resp. dílčích plnění bude sepsán výkaz provedené práce

podepsaný osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech věcného plnění dle čl.

VIII. této Dohody. Výkaz provedené práce bude obsahovat popis provedených prací, případně i

soupis náhradních dílů a počet hodin strávených poskytováním Plnění pro každou jednotlivou

dílčí objednávku a bude tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).

10. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných a

účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů a dle této Dohody. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve stanovené lhůtě splatnosti zpět

Poskytovateli kdoplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení súhradou oprávněně

fakturované ceny Plnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.



 

11.

12.

13.

14.

15.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne doručení faktury

Objednateli.

Cena Plnění bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na

bankovní účet Poskytovatele.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na

bankovní účet Poskytovatele.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat zálohy.

IV. Způsob a postup při dílčím plnění na základě dílčích objednávek

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že veškeré Plnění dle této Dohody bude probíhat

výlučně na základě dílčích písemných objednávek Objednatele. Dílčí písemnou objednávku, v níž

Objednatel písemně vyzve Poskytovatele k provedení dílčího plnění, zašle Objednatel Poskytovateli

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e-mailovou adresu Poskytovatelé

. Zároveň Objednatel Poskytovatele vyrozumí ohledně každé dílčí

iísemné objednávky na dílčí plnění telefonicky na telefonní číslo Poskytovatele__

vedoucí klientského servisu).

Poskytovatel je povinen zabezpečit přijímání dílčích písemných objednávek vpracovní dny

minimálně od 7:00 do 16:00 hodin.

Dílčí objednávka bude obsahovat zejména:

a) informaci o předmětu dílčího plnění;

b) identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele;

c) výzvu k dílčímu plnění;

d) vymezení požadovaných činností v rámci dílčího plnění.

Poskytovatel se zavazuje do 1 (slovy: jednoho) pracovního dne ode dne doručení dílčí písemné

objednávky tuto dílčí písemnou objednávku Objednateli písemně potvrdit zasláním či předáním

zakázkového listu. Písemné potvrzení ve formě zakázkového listu zašle Posk ovatel Ob'ednateli

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e—mailovou adresu“ nebo

bude osobně předáno oprávněné osobě jednat za Objednatele ve věcech věcného plnění dle čl.

VIII. odst. 1. této Smlouvy. Vpřípadě, že Poskytovatel nejpozději ve lhůtě 2 (slovy: dvou)

pracovních dnů ode dne doručení dílčí písemné objednávky, případně od doručení doplňujících

informací ze strany Objednatele dle čl. 5. tohoto článku této Dohody, zaslanou dílčí písemnou

objednávku písemně nepotvrdí nebo ji neodmítne nebo rovnou nezapočne splněním, je

Objednatel oprávněn od této Dohody odstoupit.

Poskytovatel se zavazuje, že v případě jakýchkoli nejasností je povinen si vyžádat od Objednatele

doplňující informace ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) pracovního dne ode dne doručení dílčí písemné

objednávky. Do doby doručení doplňujících informací ze strany Objednatele Poskytovateli, neběží

Poskytovateli lhůta pro odmítnutí nebo potvrzení dílčí písemné objednávky dle odst. 4. tohoto

článku této Dohody, která započne běžet okamžikem doručení požadovaných doplňujících

informací. Neučiní—li tak, má se za to, že předmět dílčího plnění je mu jasný a nemůže se z tohoto

důvodu zprostit odpovědnosti za případné vady.



V. Práva a povinnosti Smluvních stran

Poskytovatel se zavazuje kzajištění řádného provádění Plnění s odbornou péčí, v ujednaném

čase, v souladu s touto Dohodou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

v souvislosti s prováděním Plnění či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Dohody.

Tento závazek je Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců případně jiných osob

jsoucích vobdobném postavení vůči Poskytovateli. Případné porušení této povinnosti bude

považováno za podstatné porušení této Dohody s právem Objednatele od této Dohody

odstoupit.

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro poskytování Plnění

Poskytovatelem.

Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se spoluúčastí

nejméně 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Poskytovatel je povinen prokázat tuto

skutečnost kdykoli po dobu trvání této Dohody na základě písemné výzvy Objednatele tím, že

doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný

obdobný doklad do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Poskytovatel

tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel

oprávněn odstoupit od této Dohody.

VI. Odpovědnost za škodu, za vady a záruka za jakost

Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli a Poskytovatel je povinen poskytnout

Objednateli náhradu škody, kterou Poskytovatel způsobil Objednateli porušením povinností

daných touto Dohodou nebo v souvislosti s plněním této Dohody, včetně případů, kdy se jedná

o takové porušení povinnosti dané touto Dohodou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích,

případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a nás|. tohoto zákona.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli na dílčí plnění záruku 6 (slovy: šest)

kalendářních měsíců. Na náhradní díly montované při opravách poskytne Poskytovatel záruku ve

stejné délce, jako poskytuje výrobce či prodejce tohoto dílu, nejméně však v délce 24 (slovy:

dvacet čtyři) kalendářních měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dílčího plnění bez výhrad Objednatele,

tedy ode dne podpisu výkazu provedené práce oběma Smluvními stranami.

V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Poskytovateli písemné vytčení

(oznámení) vady na adresu Poskytovatele uvedenou v zéhlavi této Dohody. Písemné vytčení

(oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu

k odstranění vady, která nebude delší než 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů.

Poskytovatel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele

specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Dohody, či ve lhůtě písemně odsouhlasené oběma

Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Dohody.



Pokud Poskytovatel neodstraní vadu ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Objednatel právo

nechat vadu odstranit třetí osobou a Poskytovatel je povinen náklady na odstranění vady

Objednateli uhradit.

VII. Sankční ujednání

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli pro případ prodlení se splněním sjednaného dílčího

plnění smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý

den prodlem’ s poskytnutím každého jednotlivého dílčího plnění oproti lhůtě stanovené v dílčí

písemné objednávce.

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli pro případ prodlení s převzetím vozidla dle čl. II.

odst. 3. této Dohody smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý i

započatý den prodlem'.

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno

sto tisíc korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. V. odst. 2. této

Dohody.

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset

tisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. V. odst. 4. této Dohody.

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti

stanovené v čl. VI. odst. 6. této Dohody, a to ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za

každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty,

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele

na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení

smluvní pokuty Poskytovateli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Poskytovatel

Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé

otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném a

účinném znění (dále jen „Nařízenřl).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí

Objednatel Poskytovateli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením.

VIII. Oprávněné osoby

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat

Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Dohody:

Ve věcech smluvních:

Poskytovatel: _vedoucí servisních služeb, tel:—

email=—



Objednatel: _ředitel odboru hospodářské správy, tel.:—

e"“a"“—

Ve věcech věcného plnění:

Poskytovatel: _vedoucí klientského servisu, tel:_

email=—

Objednatel: _oddělení provozní, tel.:—

e'ma"=—

Objednatel a Poskytovatel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 1. tohoto

článku Dohody a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy

písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od

okamžiku doručení písemného oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

IX. Ukončení Dohody

Tato Dohoda může být ukončena vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být

písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Dohody z důvodů uvedených v této Dohodě a dále

v souladu s ustanovením § 2001 a nésl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Dohody ,je

možné v důsledku podstatného porušení Dohody Poskytovatelem. Podstatným porušením

Dohody se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002

Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Poskytovatele, který nepředá Plnění

v dohodnutém místě a termínu, a dále porušení jakékoliv povinnosti dle čl.V. této Dohody.

Odstoupením od této Dohody se závazek zrušuje od počátku.

Odstoupení od této Dohody se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Dohody, zejména ujednání o způsoburešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku

Tato Dohoda může být Objednatelem jednostranně písemně, vypovězena, a to bez uvedení

důvodu. Výpovědní doba činí 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení písemné

výpovědi Poskytovateli.

X. Poddodavatelé

Poskytovatel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho

plynoucími důsledky, tak, jako by plnil sám.

Poskytovatel smí pouze po předchozím souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro

provedení části Plnění dle této Dohody.

Přehled poddodavatelů, včetně části Plnění, které bude Poskytovatel prostřednictvím

poddodavatele provádět, je uveden v Příloze č. 3 této Dohody.



 

10.

11.

12.

XI. Závěrečná ujednání

Tato Dohoda nabývá platnosti ke dni jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění vregistru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

Poskytovatel souhlasí stím, aby tato Dohoda byla Objednatelem uveřejněna v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Poskytovatel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu

závazkového vztahu vyplývajícího z této Dohody s tím, že se Poskytovatel podrobí této kontrole,

a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona.

Poskytovatel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.

Smluvní strany souhlasí stím, aby byla tato Dohoda uveřejněna na profilu zadavatele -

Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle

předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení

§ 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních

předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Dohody, zda

jsou informace uvedené v této Dohodě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele

ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval

na tom, že některý údaj obsažený v této Dohodě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím

a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost

Poskytovatel.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Dohodě nebo která mají

být učiněna na základě této Dohody, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně

doručena bud' doporučeným dopisem na adresu sídla, nebo prostřednictvím datové schránky,

není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě rozporu ujednání této Dohody s ujednáními obsaženými v přílohách této Dohody či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Dohody.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Dohody nepoužije ustanovení § 2050

Občanského zákoníku.

Poskytovatel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Dohodou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení

svých pohledávek vzniklých na základě této Dohody či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli

pohledávkám Objednatele.

Případnéspory vzniklé z této Dohody budou řešeny před věcně a místně příslušným obecným

soudem České republiky.

Ve věcech touto Dohodou neupravených se tato Dohoda řídí platnými a účinnými právními

předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
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13.

14.

15.

16.

17.

Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran

takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu

neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě

písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními

stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Dohody.

Tato Dohoda je vyhotovena v5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost

originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží

Poskytovatel.

Nedílnou součástí této Dohody jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 — Seznam typů vozidel;

Příloha č. 2 — Cena;

Příloha č. 3 — Přehled poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

podpisy.

V Praze dne: [] 9 -[]7- 2018 V Praze dne: ']_ 1 '05' 2018

Za Objednatele: Za Poskytovatele:
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_ _ > an a. #34.

. _ a '; „., ,

......_„_„„.__..._„_ „___w„_____w„ . . . ....................

Ing. Stani av Stehlík

ředitel odboru hospodářské správy jednatel



Příloha č.1 smlouvy - Seznam typů vozidel
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% 3 % Š

“ :, 9 “E ‘6

a a? 2 %
Z 0

>

1 Škoda Superb III 2016 TMBCE7NP5H7500770 1984

2 Škoda Superb III 2016 TMBCJ7NP5H7518262 1984

3 Škoda Octavia III 2016 TMBAC7NE6H0026400 1395

4 Škoda Octavia m 2016 TMBAC7NE7H0029788 1395

5 Škoda Octavia Ill 2016 TMBAC7NE2H0027625 1395

6 Škoda Octavia Ill 2016 TMBAC7NE4H0029022 1395

7 Škoda Octavia III 2017 TMBAC7NE9J0124648 1395

8 Škoda Octavia III 2017 TMBAC7NE9J0124262 1395

9 Škoda Octavia III 2017 TMBAC7NEXJ0124027 1395

10 Škoda Rapid Style 2016 TMBAB6NHOH4008197 1197

11 Škoda Superb || 2008 TMBCC73TX99017657 3597

12 Škoda Superb || 2011 TMBCF93T7B9058501 1968

13 Škoda Superb || 2013 TMBCC73TOE9037992 3597

14 Škoda Octavia Elegance III 2013 TMBAD9NE9E0132537 1798

15 Škoda Octavia Sedan || 2005 TMBBB21Z662175166 1598

16 Skoda Octavia Sedan || 2005 TMBBB21Z162175432 1598

17 Škoda Octavia Elegance II 2006 TMBBB21Z472116196 1598

18 Škoda Octavia Combi || 2007 TMBHA21ZX82069870 1595

19 Škoda Octavia Sedan || 2012 TMBCK61Z4C2162357 1798

20 Škoda Fabia Combi 2009 TMBJD25J6A3078529 1598

21 VW Transporter 2010 WV1ZZZ7HZBH060281 1968  
 



 

Příloha č. 2 smlouvy - Cena

Nabídková cena:

Cena za mechanické opravy (veškeré opravy vozidla mimo klempířských oprav):

1. Škoda Superb

. Škoda Octavia

. Škoda Fabia

Škoda Rapid

cena za 1 hodinu práce

cena za 1 hodinu práce

cena za 1 hodinu práce

cena za 1 hodinu práce

VW Transporter T5 cena za 1 hodinu práce

Cena za klempířské opravy:

1. Škoda Superb

Škoda Octavia

Škoda Fabia

Škoda Rapid

cena za 1 hodinu práce

cena za 1 hodinu práce

cena za 1 hodinu práce

cena za 1 hodinu práce

VW Transporter T5 cena za 1 hodinu préce

864,50- K5 bez DPH

655,50- K5 bez DPH

655,50- K5 bez DPH

655,50- K5 bez DPH

864,50— Kč bez DPH

1 035,50- K5 bez DPH

845,50- K5 bez DPH

845,50- K5 bez DPH

845,50- Kč bez DPH

1 035,50- K5 bez DPH

1 046,05- KČ s DPH

793,16- K5 s DPH

793,16- K5 5 DPH

793,16- K5 s DPH

1 046,05- Kč s DPH

1 252,96- K5 5 DPH

1 023,06- K5 5 DPH

1 023,06- K5 s DPH

1 023,06- K5 s DPH

1 252,96- Kč s DPH



Příloha č. 3 smlouvy — Přehled poddodavatelů

 

Přehled a počet poddodavatelů poskytovatele - 0
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