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Příloha č. 1 ZD_Obchodní podmínky
„Smlouva o doručování balíkové pošty“ (dále jen „smlouva“)
Zajišťování převzetí a rozvozu balíkových zásilek podávaných objednatelem (ÚZSVM)
nebo jemu adresovaných z místa vypravení na místo doručení (dále také „služba“), a to
pro všechna místa plnění služby.
Parametry služby:
Početní rozsah balíkových zásilek:

2 000 – 2 400 ks / měsíc

Max. váha obsahu 1ks balíkové zásilky: 1 ks/zásilka do 30 kg
Způsob přepravy:
Min. vnitřní rozměry boxu (d x š x v):
Doba převzetí pro rozvoz:

v zajištěných
boxech
poskytovatelem služby
40 cm x 29 cm x 25 cm

poskytnutých

v pracovních dnech, v pracovní době objednatele
v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Upřesnění času v rámci stanoveného časového intervalu je možné pouze po dohodě
s oprávněnou osobou za jednotlivá místa plnění uvedená v Příloze č.2 ZD_Místa plnění.
Doba pro doručení rozvážených zásilek: v pracovních dnech, v pracovní době
objednatele v čase od 7:00 hod. do 11:00 hod.
Upřesnění času v rámci stanoveného časového intervalu je možné pouze po dohodě
s oprávněnou osobou za jednotlivá místa plnění uvedená v Příloze č.2 ZD_Místa plnění.
Sledování zásilky:

v reálném čase (internet)

Min. označení zásilek:

poskytovatelem
dodané
s předvyplněným adresátem

Doklad o doručení a převzetí:

předaný při příjmu a převzetí zásilky v místě
plnění

Garantovaná doba pro doručení:

do druhého pracovního dne následujícím po dni
převzetí poskytovatelem

adresní

štítky

Objednatel je oprávněn odmítnout potvrzení převzetí zásilky, která bude vykazovat
v okamžiku předání vady uzavření zásilky. V dokladu o doručení uvede důvody odmítnutí
potvrzení a po zjištění stavu porušení zásilky uplatní smluvní ustanovení o náhradě
škody.

Další požadavky na poskytovatele:
Objednatel požaduje, aby poskytovatel měl v ceně služby zajištěno pojištění zásilek, a to
ručení za zásilku do 50 tisíc.
Objednatel dále požaduje, aby poskytovatel měl sjednané pojištění odpovědnosti za újmy
způsobené v souvislosti se smlouvou poskytovatelem nebo osobou, za niž poskytovatel
odpovídá, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 1.000.000.Kč a zaplacené
pojistné.
V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, poskytovatel se zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to do 10 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.
Cena
Cena je stanovena jako jednotková cena za 1 ks zásilky, tj. jako cena konečná a
nepřekročitelná, zahrnující všechny náklady poskytovatele spojené s plněním služby, tj.
zejména cenu za převzetí a rozvoz zásilek, boxy pro přepravu, adresní štítky, pojištění
zásilek apod.
Ceny je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících
se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně v době zdanitelného
plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem ke smlouvě.
Platební podmínky
Faktura bude poskytovatelem vystavena vždy zpětně za uplynulý měsíc se splatností
nejméně 28 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu Rašínovo
nábřeží 390/44, Praha 2, 128 00 nebo do datové schránky objednatele. Fakturovány
budou pouze skutečně přepravované zásilky za daný měsíc. Daň z přidané hodnoty
bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Fakturace i platba budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými
předpisy, bez poskytnutí zálohy.
V případě, že bude faktura vystavena neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné
náležitosti nebo bude chybně stanovena cena, je objednatel oprávněn ji vrátit
poskytovateli s výzvou k její opravě či doplnění s uvedením jejího nedostatku. V takovém
případě se přerušuje běh doby splatnosti a nová doba splatnosti v délce nejméně 28
kalendářních dnů začne běžet okamžikem doručení nové faktury objednateli.
Úhrada bude provedena službou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele a je
splněna v okamžiku odepsání dlužné částky z účtu objednatele. Číslo bankovního účtu
bude uvedeno na faktuře.
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy
Smlouva je uzavírána na dobu trvání v délce 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Smlouva nabude platnosti okamžikem podpisu poslední z obou smluvních stran a
účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu zašle k uveřejnění správci registru smluv Ministerstva vnitra objednatel.

Sankční ustanovení
Objednatel má právo požadovat na poskytovateli při nedodržení termínu dodání služby
smluvní pokutu ve výši 1 000,--Kč za každý kus zásilky, s jehož dodáním je poskytovatel
v prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a
náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva, a to i ve výši přesahující výši
smluvní pokuty. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy a zavazuje se objednateli takovou škodu uhradit. Výše náhrady
škody není omezena.
Poskytovatel má právo požadovat na objednateli při nedodržení termínu splatnosti
faktury úrok z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením 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, veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o
skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní sankce budou uhrazeny na účet oprávněné smluvní strany ve lhůtě splatnosti 15
kalendářních dnů ode dne odeslání příslušné faktury povinné smluvní straně na její
adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Objednatel požaduje ve smlouvě uvedení jmen a kontaktních údajů kontaktních
(oprávněných) osob poskytovatele a objednatele (Návrh smlouvy předložený vybraným
dodavatelem bude před uzavřením smlouvy doplněn ze strany zadavatele o seznam
kontaktních osob zadavatele a kontaktních údajů zadavatele pro jednotlivá místa plnění
uvedená v Příloze č. 2 ZD_Místa plnění.).
O případných změnách kontaktních osob a jejich spojení se budou smluvní strany
vzájemně a neprodleně informovat, změny nejsou důvodem k sepsání dodatku smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly
pojmové znaky obchodního tajemství definované v § 504 občanského zákoníku.
V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn tuto smlouvu
vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je
účinná okamžikem jejího doručení poskytovateli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění
poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek této smlouvy.
Smlouva může být objednatelem písemně vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta v délce 30 kalendářních dní začne běžet od prvního dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude poskytovateli výpověď doručena.
Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí
podle podmínek této smlouvy.
Smlouva může být poskytovatelem písemně vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta v délce 90 kalendářních dní začne běžet od prvního dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude objednateli výpověď doručena.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku), jestliže
nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního osudu o úpadku poskytovatele, v němž
tento soud konstatuje, že poskytovatel je v úpadku.
Poskytovatel se zavazuje, že jakémkoliv nahodilém přístupu k osobním údajům bude tyto
údaje chránit, zejména je nezpřístupní a nepředá třetím osobám.

