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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
UZSVM č. ………………
na veřejnou zakázku s označením
„Správa zajištěných motorových vozidel ÚP Brno - 2019“
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

čl. I
Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb., IČO: 69797111
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
Územní pracoviště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno
bankovní spojení: ČNB č. účtu: 45423621/0710
a

Zhotovitel:

………………………..
se sídlem ………………………………………
za kterou právně jedná ………………………………..
IČO: ………………
DIČ: ……………….…
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ………..,
oddíl ………., vložka ………..
bankovní spojení: …………………………...

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

čl. II.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění ze smlouvy je zajištění nezbytné odborné údržby osobních motorových
vozidel zajištěných v trestním řízení, podle příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb,
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, prostřednictvím odborně způsobilé osoby, jejichž správu vykonává
objednatel, tj. ÚZSVM - Územní pracoviště Brno a jeho pracoviště:
- Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
- odbor Odloučené pracoviště Břeclav, nám. T.G.M. 3, 690 15 Břeclav
- odbor Odloučené pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, 695 01 Hodonín
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- odbor Odloučené pracoviště Jihlava, Tolstého 15, 686 01 Jihlava
- odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
- odbor Odloučené pracoviště Prostějov, Rejskova 28, 796 01 Prostějov
- odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, 686 66 Uherské
Hradiště
- odbor Odloučené pracoviště Vyškov, Masarykovo nám. 165/16, 682 01 Vyškov
- odbor Odloučené pracoviště Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
- odbor Odloučené pracoviště Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo
- odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad
Sázavou
2.2. Předmětem plnění je tedy provádění odborné údržby zajištěných osobních motorových
vozidel, které zahrnuje:
2.2.1 Vstupní prohlídka vozidla, která obsahuje tyto úkony:
a)
Zjištění eventuálních závad na diagnostickém zařízení vč. vyhotovení písemného
soupisu závad.
b)
Prohlídka, zda nedošlo k poškození laku vozidla.
c)
Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
d)
Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, zpravidla na 3,5 bar.
e)
Kontrola vytékajících olejových a jiných náplní z vozidla.
2.2.2. Pravidelná odborná údržba vozidla každé tři měsíce:
a)
Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
b)
Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, zpravidla na 3,5 bar.
c)
Kola vozidla se pootočí tak, aby vozidlo po další období nestálo na stejné ploše
pneumatik.
d)
Kontrola vytékajících olejových a jiných náplní z vozidla.
2.2.3. Pravidelná odborná údržba vozidla každých šest měsíců:
a)
Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
b)
Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, zpravidla na 3,5 bar.
c)
Kola vozidla se pootočí tak, aby vozidlo po další období nestálo na stejné ploše
pneumatik.
d)
Kontrola vytékajících olejových a jiných náplní z vozidla.
e)
Prohlídka, zda nedošlo k poškození laku vozidla.
f)
Očištění brzdových kotoučů od počínající koroze, a to buď krátkou jízdou
s intenzivním brzděním, nebo obroušením na válcích.
g)
Nastartování motoru, jeho zahřátí na provozní teplotu a ujetí krátké vzdálenosti
(řádově desítky metrů). Tato činnost může být zabezpečena již v rámci údržby
brzdových kotoučů.
2.2.4. Výstupní kontrola vozidla:
a) Zjištění eventuálních závad na diagnostickém zařízení vč. vyhotovení písemného
soupisu závad.
b)
Prohlídka, zda nedošlo k poškození laku vozidla.
c)
Odpojení a vyjmutí akumulátoru (podle technických podmínek vozidla), kontrola
klidového napětí, kontrola stavu elektrolytu, dobití akumulátoru.
d)
Kontrola tlaku ve všech pneumatikách a jejich dohuštění, dohušťuje se na tlak
předepsaný výrobcem.
2.2.5. Další obsah odborné údržby se přizpůsobí konkrétnímu typu vozidla a doporučení
výrobce nebo osoby odborně způsobilé. Dalšími činnostmi mohou být (ostatní
servisní práce):
a)
Kontrola paliva – druh paliva, kvalita, případná výměna nebo doplnění na provozní
minimum (odstranění bionafty z nádrže).
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b)
c)
d)
e)
f)

Kontrola nemrznoucí směsi v chladiči (případné doplnění, výměna).
Kontrola a případné odstranění nevhodné směsi v nádržce ostřikovačů.
Kontrola motorového oleje (množství, kvalita, případné doplnění nebo výměna).
Kontrola stavu dalších provozních náplní vozidla (např. brzdová kapalina, případné
doplnění).
Drobné opravy a výměny součástek.

2.3. Umytí vozidla v mycí lince a nakonzervování karoserie voskem.
2.4. Odvoz vozidla na plošině odtahového automobilu do servisu nebo mycí linky a zpět.
2.5. Vstupní kontrola vozidla bude provedena jedenkrát při převzetí vozidla do správy.
2.6. Pravidelná odborná údržba vozidla bude prováděna v pravidelných časových cyklech
1 x za čtvrt roku po dobu uskladnění vozidla.
2.7. Výstupní kontrola vozidla bude provedena jedenkrát na konci uskladnění vozidla.
2.8. Zhotovitel bude případně dle nutnosti současně zajišťovat dodávku provozních náplní vozidel
(palivo, chladicí kapalina, směs do ostřikovačů, motorový olej) na základě samostatných
objednávek.
2.9. Případné drobné opravy a výměny součástek budou provedeny až po konzultaci
a odsouhlasení objednatelem na základě samostatných objednávek.
čl. III.
Místo plnění
3.1

Místem plnění je spádový sklad zajištěných motorových vozidel ÚZSVM - Uherské Hradiště,
třída Maršála Malinovského 336.
čl. IV.
Cena plnění

4.1. Cena za plnění tj. pracovní úkony specifikované v čl. I, odst. 2. této smlouvy - je stanovena
na základě dohody smluvních stran jako cena smluvní a bude tvořena za každou dílčí
objednávku jako součin jednotkových cen pro jednotlivé pracovní úkony a jednotky množství
podle ceníku konkrétních pracovních úkonů dle cenové nabídky zhotovitele ze dne
.……………..

Popis činnosti s odkazem
na příslušný odstavec
ve smlouvě
Vstupní, výstupní prohlídka
(bod 2.2.1. a 2.2.4. Rámcové
smlouvy o dílo)
1x cyklus údržby vozidla - za 1/4 roku
(bod 2.2.2. Rámcové smlouvy o dílo)
1x cyklus údržby vozidla - za 1/2 roku
(bod 2.2.3. Rámcové smlouvy o dílo)
Ostatní servisní práce
(bod 2.2.5. Rámcové smlouvy o dílo)
Umytí vozidla a konzervace karoserie
voskem (bod 2.2.6. Rámcové
smlouvy o dílo)

Měrná
jednotka

1 ks
1 ks
1 ks
Kč/hod
1 ks
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Celková
nabídková
cena
bez DPH
v Kč

Sazba
DPH
v%

Celková
nabídková
cena
s DPH
v Kč

Přeprava vozidla tam a zpět
(bod 2.2.7. Rámcové smlouvy o dílo)

1 ks

4.2. Ceny dodaných náhradních dílů, spotřebního materiálu a provozních náplní nejsou součástí
nabídkové ceny a jejich výše bude odpovídat ceně nepřevyšující doporučené koncové ceny
výrobce. V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje doložit, že výše
kalkulovaných cen za náhradní díly, spotřební materiál a provozní náplně nepřevyšuje ceny
výrobce, u kterého náhradní díly nakupuje popř. výši cen již po uplatnění množstevních
či jiných slev pro zhotovitele.
4.3. V případě změny sazby DPH bude sazba daně uplatněna podle obecně závazného právního
předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.4. Maximální finanční limit na plnění z této smlouvy činí 605.000 Kč včetně DPH za celou
dobu trvání smlouvy a tato celková cena na tuto veřejnou zakázku nesmí být
překročena.
4.5. Cena za jednotlivá plnění bude objednatelem placena na základě faktur vystavených
zhotovitelem vždy do 15 dnů po splnění každé dílčí objednávky na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich prokazatelného doručení
objednateli. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb.
v platném znění, včetně uvedení čísla objednávky, přesného rozpisu provedených plnění
a dodaných náhradních dílů a materiálu. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně
podepsaný přejímací list či protokol.
4.6. Fakturačním místem je: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno.
4.7. Místem pro doručení faktury je sídlo útvaru, který vystavil dílčí objednávku.
4.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit zhotoviteli na jeho výzvu
úrok z prodlení ve výši dle nař. vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.
4.9. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
čl. V.
Doba trvání smlouvy
5.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do vyčerpání
finančního limitu 605.000 Kč včetně DPH, max. však na dobu 4 roků od uzavření této
smlouvy. Smlouva skončí naplněním té podmínky, ke které dojde dříve.
5.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodu s tím,
že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počne běžet od prvého dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé straně.
čl. VI.
Povinnosti smluvních stran
6.1. Zhotovitel je povinen dodržovat technické normy a standarty, bezpečnostní, hygienické,
ekologické a protipožární předpisy, týkající se provádění díla včetně zařízení.
6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí, atd.)
nutné k řádnému provedení díla na své náklady a na své nebezpečí.
6.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem a u používaných technologií
pro tento typ opravy a údržby tak, aby dodržel obsah smlouvy. Dodržení kvality všech prací
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.
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6.4. Zhotovitel se zavazuje používat pro plnění díla pouze originální náhradní díly a provozní
náplně schválené výrobcem, pokud nebude objednatelem schváleno použití „neoriginálních
dílů“, ale pouze za předpokladu, že u těchto neoriginálních dílů a náplní bude zhotovitel
garantovat 100% akceptaci pojišťovny.
6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění této smlouvy třetí osobě s limitem
pojistného plnění v rozsahu min. 2 mil. Kč, že toto pojištění před skončením této smlouvy
neukončí ani neprovede snížení pojistné částky a dále, že předloží objednateli předmětnou
pojistnou smlouvu nejpozději do 2 dnů od uzavření smlouvy o dílo. V případě, že dojde
k porušení této smluvní povinnosti, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500 000 Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bude objednatelem vyzván.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy
i ve výši přesahující smluvní pokutu.
čl. VII.
Povinnost mlčenlivosti
7.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě, ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
7.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. všechny osoby, které
se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
7.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
7.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
čl. VIII.
Odpovědnost za vady, sankce
8.1

Zhotovitel je povinen provést objednané dílo v kvalitě a rozsahu podle požadavku objednatele
v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a pokyny objednatele v dílčích
písemných objednávkách. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle ust. § 2615
a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje záruku na servisní práce a opravy v délce
24 měsíců počínaje ode dne řádného předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn provádět
průběžnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dbát
pokynů objednatele.

8.2

Objednatel není povinen převzít plnění, které má vady. Nepřevezme-li objednatel plnění
z tohoto důvodu, není v prodlení.

8.3

Zhotovitel se zavazuje provést opravu vad díla bezúplatně nejpozději do deseti pracovních
dnů od písemného oznámení vad objednatelem.

8.4

Způsobí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy nebo v důsledku jejího porušení,
či porušení obecně závazných právních předpisů, jakoukoliv škodu objednateli nebo třetím
osobám, nese za ni plnou odpovědnost.

8.5

Zhotovitel je povinen v případě prodlení díla a v případě prodlení s vyřízením uplatněných
a zhotovitelem uznaných vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
i započatý den prodlení a za každý případ. Objednateli náleží vedle smluvní pokuty
i náhrada škody, a to i v částce převyšující smluvní pokutu.
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8.6

Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. VI. této smlouvy, zavazuje
se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.
čl. IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatným způsobem poruší
tuto smlouvu, tj. opakovaně (2x) poruší tuto smlouvu, opakovaně (2x) nedodrží sjednané
termíny plnění dílčích objednávek nebo odmítne provést pracovní úkon sjednaný touto
smlouvou, dále pokud bude na majetek zhotovitele prohlášen pravomocně konkurz nebo
nucené vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.2

Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud mu objednatel po písemném vyzvání
neposkytne nezbytnou součinnost, bez které nelze objednané pracovní úkony provést,
a dále v případě, že objednatel bude v prodlení delším 20 dnů s úhradou nejméně dvou faktur.
Rozhodujícím dnem je den, kdy byla částka odeslána z účtu objednatele.

9.3

Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení písemného odstoupení druhé straně.
Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o doručení se odstoupení považuje
za doručené třetí den po jeho odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

čl. X.
Závěrečná ujednání
10.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající
a vznikající občanským zákoníkem. Spory mezi stranami vznikající z této smlouvy
a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou stran, budou rozhodovány obecnými
soudy České republiky.
10.2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
10.3. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo
zastavit průběh plnění této smlouvy a rovněž jednostranně smlouvu ukončit, a to bez
jakékoliv sankce či náhrady za nevyčerpané plnění. Uvedené právo objednatele zhotovitel
plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek, které by omezovaly toto právo
objednatele.
10.4. Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele,
profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky a na elektronickém tržišti.
10.5. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
10.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10.7. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
10.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva
vnitra.
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10.9. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz
souhlasu připojují svoje podpisy.

V Brně dne ……………………………

V ………………. dne ……………………….

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

………………………..…………..
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

………………………………………..
XXXXXX, jednatel
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