RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy Objednatele: 1027/2021
Číslo smlouvy Dodavatele: 1/2022
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), a na
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem:
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupené:
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva
IČO:
25220683
DIČ:
CZ25220683
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 710
(dále jen „Objednatel“)
a
ARBYD CZ s.r.o.
se sídlem:
Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov
zastoupena:
Alenou Mudrovou, jednatelem
IČO:
26339269
DIČ:
CZ26339269, plátce DPH
bankovní spojení:
.
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C13984
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní
strana“)

1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Objednatel realizoval zadávací řízení na uzavření této Rámcové kupní smlouvy (s jedním
dodavatelem, bez obnovení soutěže) na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Dodávka a instalace vybavení interiéru – vozovna Slovany“ (dále jen „Zadávací řízení“
a/nebo „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadána v rámci otevřeného řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek.

1.2

Nabídka Dodavatele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění Veřejné
zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto rámcovou dohodu na
plnění Veřejné zakázky (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.3

Dodavatel tímto výslovně deklaruje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
plnění týkající se předmětu výše uvedené Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k plnění nezbytné, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky;

1.4

Dodavatel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu, je schopen
jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena;

2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1

Na základě této Rámcové dohody budou Dodavateli zasílány Objednatelem písemné výzvy k
poskytnutí plnění, které bude spočívat v poskytování dílčích dodávek Interiérového
vybavení/Nábytku (dále také jen „Nábytek“ nebo „Zboží“ nebo „Dodávky“), a to včetně
souvisejících služeb; vše blíže specifikováno v této Rámcové dohodě a jejích přílohách.

2.2

Podrobná specifikace Zboží je obsažena v Příloze č. 1 – Specifikace interiérového vybavení,
která tvoří volnou samostatnou přílohou této Rámcové dohody a v Příloze č. 2 – Položkový
rozpočet, která mimo jiné obsahuje předpokládané množství druhů a kusů Zboží a jednotkové
ceny za Zboží, které bude předmětem plnění této Rámcové dohody, přičemž tato příloha tvoří
nedílnou součást této Rámcové dohody.

2.3

Předpokládané rozmístění jednotlivých druhů a kusů Nábytku je uvedeno v Dokumentaci
řešení interiéru, která spolu s Přílohou č. 1 tvoří volnou samostatnou přílohu této Rámcové
dohody. Rozmístění jednotlivých druhů a kusů Nábytku bude realizováno dle požadavků
Objednatele na základě jeho pokynu nebo bude specifikováno v jednotlivých výzvách.

2.4

Závaznost dokumentace: V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů,
jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, 3)
Příloha č. 1 – Specifikace interiérového vybavení, Dokumentace řešení interiéru, 4) - Nabídka
Dodavatele na Veřejnou zakázku, 5) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

2.5

Smluvní strany tímto sjednávají, že pro všechny zejména atypové kusy a soubory Nábytku bude
povinností Dodavatele před započetím výroby jednotlivých prvků předložen návrh řešení vč.
popisu uvažovaného materiálového řešení, barevnosti detailů a dalších použitých prvků vč.
výrobní dokumentace a statického návrhu, dále požárního posouzení, a to pouze v případě,
bude-li splnění této povinnosti u určitého druhu Nábytku vyžadováno Objednatelem.

2.6

Součástí závazku Dodavatele dodat Zboží dle této Rámcové dohody nebo dílčí výzvy vystavené
Objednatelem jsou následující povinnosti:
a) Doprava Zboží do místa plnění, kterou se zejména rozumí dodání Zboží do místa plnění,
rozbalení Zboží, umístění Zboží do příslušného patra, jeho rozmístění do příslušných místností
v rámci jednotlivých objektů dle požadavků a pokynů Objednatele;
b) Instalace Zboží, kterou se rozumí zejména usazení, sestavení, případné další nutné úpravy a
napojení na zdroje (zejména připojení k elektrickým rozvodům, připojení na vodu, odpady,
provedení ostatních dodávek a prací s ohledem na předmět plnění) tak, aby veškeré Interiérové
vybavení mohlo být uvedeno ihned do provozu, přičemž uvedením do provozu se rozumí
seřízení, ověření funkčnosti a dalších potřebných úkonů nutných pro způsobilé užívání
předmětného Zboží;
c) Dodavatel je srozuměn s tím, že veškeré instalace a montáže mohou být prováděny pouze v
pracovních dnech, v běžnou pracovní dobu, tj. v době od 8.00 hod do 16.00 hod., nebude-li
mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak;
d) Dodavatel je srozuměn s tím, že veškeré konstrukce a zařízení novostavby, které by mohly být
při realizaci zakázky Dodavatelem poškozeny nebo znečištěny, musí Dodavatel opatřit
vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou fólií), přičemž po splnění jednotlivých
Dodávek musí být tyto Dodavatelem odstraněny a veškerý odpad musí být Dodavatelem
odvezen a zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy;
e) Povinností Dodavatele bude rovněž provést potřebné zaměření místností, v nichž má být
Nábytek umístěn, a to zejména s ohledem na případné nerovnosti a nepravidelnosti povrchů
místností. Zaměření místností nebude nutné u všech Dodávek a druhů Nábytku; uvedené bude
realizováno dle požadavků Objednatele nebo dle potřeby konkrétní okolnosti související
s Dodávkou, dále zejména u atypických druhů Nábytku;

f) Povinností Dodavatele bude předložit Objednateli při zaměřování místnosti/místností nebo na
písemnou výzvu Objednatele vzorky barev a dezénů k odsouhlasení Objednateli. V případě, že
nedojde ke schválení navrženého Interiérového vybavení, dekorů Objednatelem, je Dodavatel
povinen nabídnout Objednateli alespoň dvě (2) další ekvivalentní řešení a to nejpozději ve
lhůtě 3 pracovních dní ode dne, kdy Objednatel neschválí původní řešení nabízené
Dodavatelem, přičemž Objednatel jedno z řešení následně vybere a vybrané řešení bude
Dodavatelem realizováno. Do interiéru bude umístěno Interiérové vybavení jen na základě
odsouhlaseného zadání Objednatele;
g) Dodavatel není oprávněn zahájit plnění/Dodávky Zboží, výrobu Nábytku a jeho instalaci a
montáž dříve, než Objednatel písemně schválí navržené řešení Dodavatelem. V případě
porušení této povinnosti Dodavatelem, odpovídá Dodavatel za veškeré škody či náklady
spojené s takovým porušením povinnosti a nemá nárok na jakékoli kompenzace ze strany
Objednatele.
2.7

Objednatel bude povinen Dodavateli za řádně dodané Zboží zaplatit cenu ve výši uvedené v čl.
5 a způsobem uvedeným v čl. 6 této Rámcové dohody.

2.8

Veškeré dodávky Zboží dle této Rámcové dohody nebo na základě plnění dle jednotlivých
výzev musí být realizováno v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými technickými
normami a pokyny Objednatele; ke všem Dodávkám musí být doloženy příslušné certifikáty,
prohlášení o shodě, atesty apod. Veškeré Zboží musí být dodáno jako nové, nepoužité, v 1.
jakosti svého provedení, nerepasované apod. Součástí Dodávek jsou rovněž příslušné
zámečnické konstrukce, kotvící prvky apod.

3
3.1

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ DODÁVEK, DODÁNÍ ZBOŽÍ
Jednotlivé dodávky Zboží na základě této Rámcové dohody budou zadávány Dodavateli
následujícím způsobem:
a) oprávněná osoba Objednatele zašle oprávněné osobě Dodavatele ve věcech technických
písemnou výzvu, která bude obsahovat zejména vymezení předmětu plnění, objem a
specifikaci Zboží, termín dodání a místo plnění, případně další podmínky dle charakteru
Dodávky (dále též jen „Výzva“);
b) Dílčí smlouva (vztah založený Výzvou - objednávkou) na jednotlivou veřejnou zakázku bude
uzavřena okamžikem, kdy bude Dodavateli doručena výzva podle předchozího bodu a).
c) Plnění podle Výzev bude Dodavatel poskytovat v souladu s touto Rámcovou dohodou a vždy
příslušnou Výzvou na dodávky konkrétního Zboží. Při zadávání konkrétních Dodávek na
základě této Rámcové dohody nesmí smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné
změny v podmínkách stanovených v této Rámcové dohodě. Dodavatel se zavazuje dodávat
Zboží v souladu se svou Nabídkou v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této
Rámcové dohody;

3.2

Dodání, instalace a montáž Zboží dle příslušných Výzev bude oprávněnou osobou Objednatele
potvrzena v příslušném akceptačním protokolu dle čl. 6 této Rámcové dohody. Jeden originál
akceptačního protokolu obdrží Objednatel a jeden originál akceptačního protokolu obdrží
Dodavatel. Okamžikem podpisu akceptačního protokolu „Akceptováno bez výhrad/bez vad“
Objednatelem je povinnost Dodavatele dodat Zboží splněna a na Objednatele přechází
vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží.

3.3

Objednatel předpokládá s největší pravděpodobností dodání veškerého Zboží, které bylo
předmětem Veřejné zakázky. Tato Rámcová dohoda však nezakládá právo Dodavatele po
Objednateli vyžadovat provedení budoucích objednávek – Výzev. Za tímto účelem Smluvní
strany vylučují jakoukoli předsmluvní odpovědnost Objednatele, jakékoli nároky Dodavatele na
finanční kompenzace, smluvní pokuty, náhrady škody v souvislosti s neobjednáváním Zboží.

3.4

4

Dodavatel souhlasí a je srozuměn s tím, že Objednatel má právo v průběhu realizace plnění
smlouvy upřesňovat požadavky na rozměry, materiály, barevnost a jiné uspořádání Dodávek,
jakož i povrchy a řešení jednotlivých Dodávek. Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny Zboží
pokrývají veškeré jeho náklady spojené s poskytováním dodávek Zboží včetně těchto
souvisejících činností a služeb, jež bude Dodavatel činit v souvislosti s plněním Rámcové
dohody, dílčích Výzev a dle pokynů Objednatele.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1

Místem plnění Veřejné zakázky je areál vozovny Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň.

4.2

Termíny plnění budou stanoveny v jednotlivých Výzvách dle čl. 3 výše, a to tak, že termín
plnění (dodání Zboží včetně jeho instalace a montáže a splnění souvisejících podmínek
Dodavatelem dle této Rámcové dohody) bude činit minimálně 8 týdnů od doručení Výzvy
Dodavateli dle čl. 3.1 této Rámcové dohody u typového Nábytku a minimálně 10 týdnů od
doručení Výzvy Dodavateli dle čl. 3.1 této Rámcové dohody u atypového Nábytku.

4.3

Objednávání Zboží bude probíhat průběžně dle potřeb Objednatele a v závislosti na dokončení
zejména stavebních prací vozovny. Níže uvedené termíny dodávek Zboží jsou tedy stanoveny
pouze jako předběžné a Objednatel si vyhrazuje právo tyto posunout/odložit.
Předpokládané termíny realizace dodávek Zboží:

Objekt OUT – předpoklad zahájení plnění: srpen 2022;
Objekt VST – předpoklad zahájení plnění: říjen 2022;
Objekt PAB – předpoklad zahájení plnění: listopad 2022 – předpoklad dokončení květen/2023;
V případě objektu PAB Objednatel předpokládá nejobjemnější část dodávky Zboží do
kancelářských prostor budovy Objednatele.
4.4

5

Objednatel si rovněž vyhrazuje možnost upravovat a měnit předpokládané termíny plnění
v závislosti na (i) ukončení Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Rámcové dohody;
(ii) na předložení a schválení předložených vzorků barev, dezénů, materiálů, fragmentů
jednotlivých prvků, povrchových úprav, barevnosti ze strany Dodavatele a jejich schválení
Objednatelem; schválení bude podléhat písemnému schválení Objednatele a jeho časové
kapacitě:
CENA DODÁVEK

5.1

Dodavatel tímto deklaruje, že Příloha č. 2 – Položkový rozpočet této Rámcové dohody tvoří
fixní jednotkové ceny Dodavatele za Zboží, které jsou závazné, úplné a nepřekročitelné po
celou dobu plnění této Rámcové dohody a které zahrnují veškeré náklady Dodavatele na plnění
dle této Rámcové dohody. Těmito fixními jednotkovými cenami bude oceněno Zboží na
základě jednotlivých Výzev, na jejichž základě bude Zboží Objednatelem průběžně
objednáváno.

5.2

Dodavatel tedy výslovně prohlašuje, že tyto jednotkové ceny pokrývají veškeré jeho náklady
spojené s poskytováním dodávek Zboží, a to včetně přepravy, jeho dodání do místa skutečné
instalace, montáže a souvisejících dalších služeb dle této Rámcové dohody a dílčích
objednávek, jakož i nákladů, které tato Rámcová dohoda výslovně nezmiňuje, měl-li Dodavatel
o těchto nákladech vzhledem ke své profesionalitě vědět, jakož i včetně nákladů, které
samostatně oceněny nejsou, jakož i posuny termínů Dodávek oproti předpokládaným termínům
plnění apod.

5.3

Daň z přidané hodnoty („DPH“) bude účtována v souladu s daňovými předpisy platnými v době
uskutečnění zdanitelného plnění. („DUZP“). Za DUZP se považuje den předání Zboží
Objednateli dle akceptačního protokolu.

5.4

6

V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České republiky,
bude proveden přepočet ceny na EURO, a to podle úředně stanoveného směnného kursu.
Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny
pouze v EURO.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, AKCEPTAČNÍ PROTOKOLY

6.1

Cena za jednotlivé Dodávky bude Objednatelem hrazena zpětně, a to na základě daňového
dokladu (faktury) vystavovaného Dodavatelem vždy po podpisu akceptačního protokolu bez
výhrad/bez vad Objednatelem na základě dílčích dodávek Zboží dle Výzev v souladu s čl. 3
odst. 3.2 této Rámcové dohody.

6.2

Každý daňový doklad (faktura) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“) a náležitosti účetního
dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kromě zákonných náležitostí
bude faktura – daňový doklad obsahovat číslo příslušné Výzvy. Součástí faktury musí být kopie
akceptačního protokolu bez výhrad/bez vad podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

6.3

Splatnost daňových dokladů se sjednává ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data jejich vystavení,
min. však 21 kalendářních dní ode dne doručení.

6.4

Fakturu, která nebude obsahovat veškeré sjednané a zákonné náležitosti (např. číslo Výzvy) a
přílohy, tj. kopii akceptačního protokolu bez výhrad/bez vad, nebo kterou bude účtována vyšší,
než sjednaná cena, je Objednatel oprávněn Dodavateli vrátit. V takovém případě nastane
splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné
faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení takové řádné faktury
Objednateli. Na fakturu, která neobsahuje veškeré sjednané a zákonné náležitosti a přílohy, se
hledí jako na nicotný (neplatný) právní úkon.

6.5

Faktura - daňový doklad musí být zaslána elektronicky na emailovou adresu
ve formátu ISDOC nebo PDF.

6.6

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na úhradu ceny plnění.

6.7

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Dodavatele ve smyslu
ustanovení § 98 písm. d) zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít daný účet
zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.

6.8

Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Dodavatele o
jeho úhradě příslušnému správci daně.

6.9

O předání každé části plnění Dodávek dle dílčí Výzvy ze strany Dodavatele a jeho převzetí
Objednatelem se sepíše Předávací protokol v rámci tzv. akceptačního řízení, přičemž
Předávací protokol musí být opatřený podpisy příslušnými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Řádným předáním se rozumí předání veškerého příslušného Zboží
(Interiérového vybavení/Nábytku) do předmětných místností Objednatele, dle požadavků a
potřeb Objednatele a po splnění s tím souvisejících služeb, tj. zejména montáž, instalace Zboží.
Výsledkem akceptačního řízení můžou být následující skutečnosti promítnuté do Předávacího
protokolu:
Akceptováno bez výhrad/bez vad
V předaném plnění nebudou nalezeny žádné vady ani nedodělky; kontrolované plnění bude
akceptováno bez výhrad a předávací protokol bude oboustranně podepsán.

Akceptováno s výhradami
V průběhu kontroly budou shledány vady či nedodělky plnění předmětu Veřejné zakázky. Do
protokolu bude uveden seznam vad nebo nedodělků s termíny pro jejich odstranění a obě strany
protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.
Neakceptováno
V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny vady plnění, které by bránily v budoucím
užití Zboží, nebude plnění Objednatelem akceptováno.
Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které Dodavatel zajistí realizaci
Zboží v podobě, která budoucímu užití předmětu veřejné zakázky nebude bránit.
Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad se kontrolní procedura
opakuje.
Předávací protokol bude obsahovat alespoň kontaktní údaje obou stran, identifikace objektu a
plnění, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis montáže, instalace a umístění dle
pokynů Objednatele, vyjádření Objednatele o akceptaci, datum akceptace a podpisy
oprávněných osob.
6.10 Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností deklarují, že za řádné dodání Zboží se
považuje jeho převzetí Objednatelem, a to na základě potvrzení oboustranně podepsaného
protokolu, kdy bude beze zbytku realizována dodávka Zboží včetně souvisejících výkonů a
služeb v souladu s touto smlouvou/Výzvou a jejím účelem.
Předávací protokoly, ve kterých bude uvedeno, že plnění je akceptováno bez vad/bez výhrad
budou nedílnou součástí fakturace.
7

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1

Objednatel je povinen spolupracovat s Dodavatelem a poskytovat mu veškerou nutnou
součinnost potřebnou pro řádné plnění podle této Rámcové dohody. Objednatel je povinen
informovat Dodavatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro
plnění této Rámcové dohody.

7.2

Pokud Objednatel neposkytne v článku 7 této Rámcové dohody dohodnutou součinnost,
má Dodavatel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který
nemohl pracovat na plnění.

8

POVINNOSTI DODAVATELE

8.1

Dodavatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost
potřebnou pro řádné poskytování dodávek Zboží podle této Rámcové dohody. Dodavatel je
povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou
být důležité pro plnění Rámcové dohody.

8.2

Dodavatel je povinen poskytovat plnění řádně a včas, v termínech a dle podmínek sjednaných
v této Rámcové dohodě a veškerých jejích Přílohách a dílčích Výzvách vystavených
Objednatelem. Dodavatel je povinen postupovat při plnění s náležitou odbornou péčí a podle
pokynů Objednatele. Při plnění této Rámcové dohody je Dodavatel povinen upozorňovat
Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech
Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů
trvá, neodpovídá Dodavatel za případnou škodu tím vzniklou.

8.3

Dodavatel je povinen realizovat plnění dle této Rámcové dohody mj. prostřednictvím osob,
které tvořily realizační tým Dodavatele – Příloha č. 6 této Rámcové dohody a byly uvedeny v
nabídce Dodavatele, v souvislosti s prokázáním technické kvalifikace, podané v zadávacím
řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. V případě bude-li Dodavatel nucen přistoupit
ke změně některé z výše uvedených osob v rámci realizačního týmu Dodavatele v Příloze č. 6
této Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně Objednateli
před zahájením provádění prací novým členem týmu. Dodavatel je povinen řádně prokázat
odbornou kvalifikaci nového člena týmu; čestné prohlášení se nepřipouští. Nový člen týmu
musí splňovat kvalifikaci minimálně totožnou nebo případně vyšší než člen týmu dosavadní a
Dodavatel dále prokáže, že se jedná o vlastního zaměstnance předložením pracovní smlouvy,
pokud nelze dle Zadávací dokumentace prokázat u konkrétního člena týmu splnění kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou osoby
z důvodu, že tato osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována
v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. V případě, že Objednatel souhlas se změnou osoby
důvodně odepře, je Dodavatel povinen předložit Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě
pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas se změnou kterékoli z těchto osob Objednatelem
důvodně odepřen.

8.4

Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby (poddodavatelé), které se budou
na straně Dodavatele podílet na plnění této Rámcové dohody, budou při plnění dodržovat
veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti a budou se řídit
organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.

8.5

Dodavatel se zavazuje po celou dobu plnění této Rámcové dohody mít sjednáno mimo jiné
platné a účinné pojištění všech osob podílejících se na plnění Rámcové dohody nebo osob
pohybujících se v souvislosti s plněním Rámcové dohody v areálech a místnostech Objednatele.
Při vzniku jakékoli pojistné události je povinen veškeré úkony související s pojistnou událostí
zabezpečit a řešit výhradně Dodavatel. Dodavatel deklaruje, že veškeré náklady na pojištění
Dodavatele, jakož i jeho zaměstnanců či jiných osob, které spolupracují na plnění dle této
Rámcové dohody s Dodavatelem, jsou zahrnuty v ceně Dodávek dle této Rámcové dohody,
přičemž Dodavatel není oprávněn požadovat po Objednateli v této souvislosti žádné finanční
plnění či jiné finanční kompenzace.

8.6

Všechny podklady, data a hmotné nosiče předané Objednatelem Dodavateli na základě
předávacího protokolu, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele.

8.7

Dodavatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle
této Rámcové dohody pro jiné účely, než je plnění Rámcové dohody. Nejpozději do 15
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Rámcové dohody je
Dodavatel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté
Objednatelem Dodavateli ke splnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. O předání
bude Dodavatelem vystaven předávací protokol, na kterém předání potvrdí svými podpisy
oprávněné osoby dotčených Smluvních stran.

8.8

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

8.9

a)

provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli ani

b)

postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

Dodavatel před uzavřením Rámcové dohody uzavřel pojistnou smlouvu na újmu způsobenou
třetím osobám (vč. Objednatele) s limitem pojistného plnění alespoň na částku 8 mil. Kč (slovy:
osm milionů korun českých) a tuto skutečnost Objednateli řádně prokázal. Dodavatel je povinen
zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu trvání Rámcové dohody a doklad o
uzavření takové pojistné smlouvy doložit Objednateli opakovaně do 10 pracovních dnů ode dne
jeho písemného vyžádání Objednatelem.

8.10 Dodavatel je povinen použít k plnění dle této Rámcové dohody nebo jeho kterékoli části pouze
poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Rámcové dohody. Jiný poddodavatel, než který je
uveden v Příloze č. 3 této Rámcové dohody, se může na plnění této Rámcové dohody podílet
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se má změna poddodavatele
týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Dodavatel v zadávacím řízení Veřejné zakázky
prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci
jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností
doloženo.
8.11 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména:
a)

prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění
Dodavatele;

b)

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli
Dodavatele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny plnění, má Dodavatel povinnost o této překážce
Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy
se tato překážka vyskytla. Pokud Dodavatel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách
písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Dodavatele, která se ke vzniku příslušné překážky
váží, zejména Dodavatel nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených termínů dle této
Rámcové dohody.
8.12 Dodavatel poskytne veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele dle zákona o
zadávání veřejných zakázek, zejména k poskytnutí informací, k jejichž uveřejnění je Objednatel
povinen.
8.13 Dodavatel je dále povinen zabezpečit pojištění všech osob pohybujících se v prostorách areálu
při montáži proti úrazu. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
Dodavatel. Náklady na pojištění nese výhradně Dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně
plnění dle této Smlouvy.
8.14 Povinností Dodavatele je zajistit při dodávce Zboží, jeho instalaci a montáži veškerá
bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a příslušnými normami relevantními
v dané oblasti.
8.15 Dodavatel je povinen respektovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v objektech
Objednatele.
8.16 Dodavatel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v
areálu při dodávce Zboží a s ním souvisejících služeb (zejména instalace a montáž Zboží) a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými
pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z jejich činnosti. Veškeré s tím spojené
náklady má Dodavatel zahrnuty v celkové kupní ceně dle této Smlouvy.
8.17 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při dodávce Zboží, jeho instalaci a montáži v objektech nebo při
činnostech souvisejících s plněním Zboží dle této smlouvy, je Dodavatel povinen zabezpečit
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Dodavateli potřebnou
součinnost v této záležitosti.
8.18 Dodavatel je povinen provádět v průběhu dodávky Zboží a s tím souvisejícími službami vlastní
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
8.19 Dodavatel je povinen udržovat při dodávce Zboží a v souvislosti se službami s dodávkou Zboží
související v areálu a místnostech Objednatele pořádek.

8.20 Dodavatel je srozuměn s tím, že jeho povinností je koordinovat dodávky Zboží a veškeré
činnosti v prostorách Objednatele s třetími subjekty, zejména se subjekty, jež paralelně realizují
výstavbu jednotlivých objektů. Dodavatel souhlasí a je srozuměn s tím, že veškeré realizované
stavební práce na vozovně Slovany mají přednost před plněním Dodavatele a Dodavatel je
povinen této situaci přizpůsobit dodávky Zboží dle Rámcové dohody a jednotlivých Výzev.
9
9.1

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:
a)

b)

9.2

Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Rámcové
dohody, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu
osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této
Rámcové dohody. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou
však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato
změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného
písemného oznámení.

9.3

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Rámcové dohodě nebo
která mají být učiněna na základě této Rámcové dohody, musí být učiněna písemně a druhé
Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou
registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu
uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody nebo v tomto čl. 9 Rámcové dohody, není-li
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST
10.1 Dodavatel odpovídá za to, že Dodávky dodá řádně včas v souladu s jednotlivými Výzvami
vystavenými Objednatelem, touto Rámcovou dohodou, zadávacími podmínkami a dalšími
požadavky Objednatele.
10.2 Dodavatel poskytne Objednateli na jednotlivé Zboží záruku za jakost se záruční dobou,
která je rozdílná pro jednotlivé druhy Zboží a je uvedena Dodavatelem v Příloze č. 2 –
Položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této Rámcové dohody. Dodavatel je ve
věci stanovení záruční doby vázán svou nabídkou, kterou podal v rámci Veřejné zakázky.
10.3 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen písemně vytknout v záruční
době u Dodavatele („Reklamace“). Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady
neprodleně a na vlastní náklady, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů od doručení
Reklamace Dodavateli. Strany mohou písemnou dohodou stanovit i jinou lhůtu pro vyřízení
Reklamace, a to v závislosti na charakteru reklamovaných vad. Vada se považuje za
odstraněnou okamžikem písemného potvrzení oprávněnou osobou Objednatele.

10.4 Neodstraní-li Dodavatel vadu ve lhůtě podle tohoto článku Smlouvy a neodstraní-li ji ani v
dodatečné Objednatelem poskytnuté přiměřené lhůtě, nebo prohlásí-li Dodavatel, že vadu
neodstraní, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou
slevu z ceny.
11 SANKCE
11.1 V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za konkrétní plnění dle dílčí Výzvy je
Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
11.2 V případě prodlení Dodavatele s dodáním Zboží v termínu dle jakékoli Výzvy Objednatele
vystavené dle této Rámcové dohody, bude povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny Zboží stanovené v příslušné Výzvě, a to za každý započatý den prodlení
s dodáním Zboží (plného rozsahu Zboží) dle příslušné Výzvy.
11.3 V případě, že Dodavatel použije k plnění této Rámcové dohody třetích osob neuvedených
v Příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů) nebo v Příloze č. 6 (Realizační tým Dodavatele) této
Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo neposkytne v této
souvislosti Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
11.4 V případě, že Dodavatel porušil povinnost po celou dobu trvání této Rámcové dohody udržovat
pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám (vč. Objednatele) s limitem pojistného
plnění alespoň na částku 8 mil. Kč, případně doklad o uzavření takové pojistné smlouvy
nedoloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho vyžádání, bude povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den trvání porušení takové
povinnosti.
11.5 V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli z povinností uvedenou v čl. 8 této Rámcové dohody,
zejména, nikoli však výlučně dle čl. 8, odst. 8.4, 8.6, 8.8, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.20 této
Rámcové dohody a neodstraní porušení povinnosti ani na písemnou výzvu Objednatele
v termínu stanoveném Objednatelem, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,-Kč za každý započatý den, kdy porušení neodstranil, ač k tomu byl Objednatelem
písemně vyzván.
11.6 V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli z povinností uvedenou v čl. 2 odst. 2.6 této Rámcové
dohody a nesjedná nápravu v termínu uvedeném v písemném sdělení Objednatele, bude povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den, kdy porušení povinnosti
neodstranil, ač k tomu byl Objednatelem písemně vyzván.
11.7 V případě prodlení s plněním povinností dle čl. 10.3 této Rámcové dohody bude povinen
Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.
11.8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 11 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne
doručení výzvy – faktury oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
11.9 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Dodavateli vzniklých
v souladu s tímto článkem 11 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným
pohledávkám Dodavatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.
11.10 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením
jakékoli smluvní pokuty podle této Rámcové dohody není dotčena povinnost Dodavatele
nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní
pokuta vztahuje.

12 UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO PLNĚNÍ DLE VÝZEV
12.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech povinností dle této
Rámcové dohody. Předtím může být tato Rámcová dohoda ukončena pouze na základě dohody
příslušných Smluvních stran, výpovědí dle níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné
ze Smluvních stran v souladu s touto Rámcovou dohodou.
12.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od dílčího plnění dle Výzvy nebo podle svého
uvážení od Rámcové dohody v případě, že Dodavateli během plnění této Rámcové dohody
minimálně ve 2 (dvou) případech vznikla povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle
čl. 11 této Rámcové dohody.
12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčího plnění dle Výzvy nebo podle svého uvážení od
Rámcové dohody v případě, že i) Dodavatel je s plněním v prodlení, ii) Dodavatel nezjedná
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, iii) tato dodatečná
přiměřená lhůta činí alespoň 10 pracovních dní a iv) Dodavatel byl Objednatelem na možnost
odstoupení upozorněn.
12.4 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od dílčího plnění dle Výzvy nebo podle svého
uvážení od Rámcové dohody v případě, že Dodavatel použil k plnění této Rámcové dohody
třetích osob neuvedených v Příloze č. 3 nebo Příloze č. 6 této Rámcové dohody bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.
12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčího plnění dle Výzvy nebo podle svého uvážení od
Rámcové dohody v případě, že Dodavatel porušil povinnost po celou dobu trvání této Rámcové
dohody udržovat pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám (vč. Objednatele) s
limitem pojistného plnění alespoň na částku 8 mil. Kč anebo povinnost doklad o uzavření
takové pojistné smlouvy doložit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy, a
nezjednal nápravu ani do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele
k nápravě.
12.6 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od dílčího plnění dle Výzvy nebo podle svého
uvážení od Rámcové dohody,
a) v případě, že Dodavatel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v
ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob,
b) poruší-li Dodavatel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku
založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat,
c) vstoupí-li Dodavatel do likvidace (o čemž Dodavatel Objednatele bez zbytečného odkladu
vyrozumí),
d) pozbude-li Dodavatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění
činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou,
e) budou-li učiněna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku
Dodavatele (o čemž Dodavatel Objednatele bez zbytečného odkladu vyrozumí),
f) bude-li na majetek Dodavatele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí (o čemž Dodavatel
Objednatele bez zbytečného odkladu vyrozumí).
12.7 Dodavatel je oprávněn odstoupit od dílčího plnění dle Výzvy nebo podle svého uvážení od
Rámcové dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než
čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti
(5) dnů od doručení písemné výzvy Dodavatele k nápravě.
12.8 Odstoupení od dílčí Výzvy nebo od Rámcové dohody je účinné okamžikem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
12.9 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu.
12.10 Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se:

a)

smluvních pokut,

b)

práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a

c)

ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat
i nadále.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
13.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 9.1 této Rámcové dohody a změn v realizačním týmu
Dodavatele dle Přílohy č. 6 této Rámcové dohody a poddodavatelů podle čl. 8.10 této Rámcové
dohody mohou veškeré změny a doplňky této Rámcové dohody být provedeny pouze po
dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku ze strany Smluvních stran, a to
písemným dodatkem k této Rámcové dohodě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat
Objednatele a Dodavatele. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o
veškerých náležitostech dle § 1726 obč. zák. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení
§ 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák.
13.2 Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Rámcové dohody
či jednotlivé objednávky - Výzvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel
je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Rámcové dohody či jednotlivé Výzvy na
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Dodavatele. Pro případ postoupení této Rámcové dohody
či jednotlivého plnění dle Výzvy Smluvní strany vylučují právo Dodavatele podle § 1899
Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Rámcové dohody či jednotlivého
plnění dle Výzvy.
13.3 Objednatel je povinen uhradit Dodavateli pouze škody způsobené Dodavateli porušením některé
z povinností stanovených v této Rámcové dohodě či na základě dílčí Výzvy ve formě
úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Dodavatel se tímto vzdává práva na náhradu
škody způsobenou neplatností této Rámcové dohody či jednotlivé Výzvy Objednatelem, nebylali tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
13.4 Tato Rámcová dohoda tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této
Rámcové dohody a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními
stranami týkající se předmětu této Rámcové dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný po
uzavření této Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
Rámcové dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, pokud tato Rámcová
dohoda nestanoví jinak.
13.5 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Rámcové dohodě nechybí jakákoli náležitost, kterou
by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Rámcové
dohody. Vylučují se veškerá ustanovení Občanského zákoníku týkající se předsmluvní
odpovědnosti.
13.6 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Rámcové
dohodě a v jednotlivých Výzvách na dílčí plnění. Smluvní strany se nebudou dovolávat
zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Rámcové dohody či Výzvy výslovně
nevyplývají.
13.7 Dodavatel výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe
bere nebezpečí změny okolností.
13.8 Tato Rámcová dohoda a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České
republiky. V případě, že některé části obchodních podmínek Dodavatele jsou v rozporu
s ustanoveními této Rámcové dohody nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek
nebudou aplikovány.

13.9 Smluvní strany se shodly na tom, že všechny spory, které mohly vzniknout z této Rámcové
smlouvy nebo z jakékoli dílčí smlouvy nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny dohodou.
Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Rámcové smlouvy či
z jakékoli dílčí smlouvy místní příslušnost Okresního soudu Plzeň – město, případně Krajského
soudu v Plzni.
13.10 V případě, že některé ustanovení této Rámcové dohody je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají
ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního
obsahu této Rámcové dohody. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe ustanovení původnímu a Rámcové dohodě jako celku.
13.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
13.12 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými
podpisy osob oprávněných jednat za obě Smluvní strany.
13.13 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Dodavatelem
a účinnosti (včetně dílčích smluv) uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
13.14 Součástí Rámcové dohody jsou tyto Přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace interiérového vybavení a Dokumentace řešení interiéru (volné
samostatné přílohy)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Zadávací dokumentace včetně příloh (volná samostatná příloha)
Příloha č. 5: Nabídka Dodavatele (volná samostatná příloha)
Příloha č. 6: Realizační tým Dodavatele
V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem přílohy má přednost
ustanovení textu této Rámcové dohody. V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody
a textem nabídky Dodavatele podané na veřejnou zakázku má přednost ustanovení textu
nabídky Dodavatele.
13.15 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
V Plzni dne

V Chotíkově dne

Objednatel:

Dodavatel:

Podpis:

Podpis:

_________________________
Mgr. Roman Zarzycký
předseda představenstva

_________________________
Jméno: Alena Mudrová
Funkce: jednatel

Příloha č. 1
Specifikace interiérového vybavení a Dokumentace řešení interiéru (volné samostatné přílohy)

Příloha č. 2
Položkový rozpočet

7. Příloha č. 6 - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Identifikační
číslo

typ

Jednotka

Předpokládaný
počet
odebraných
jednotek

Vyplní

Vypni

Uchazeč

Uchazec

Cena
za 1 jednotku
v Kč
bez DPH

Cena
za 1 jednotku
v Kčvč. DPH

DPH v %

Cena za všechny
jednotky v Kč bez DPH

Cena za všechny
jednotky v KČ s DPH

Poznámka

NÁBYTEK
N001a
NOOlb
N 101
N 101a
N 106
N 110
N 110a
N002
N003
N006
N 006a
N006b
N009
N 103
N 113
N 113a
N 007
N008
N010
N017
N018
N019
N 019a
N020
N020a
N021
N032
N033
N03S
N037

N040
N 119
N120
N 121
N 122
N 123
N 124
N 134
N 135
M 007
N011

N012
N014
N014a
N016
N016
N016
N016
N016
N016

N016
N016
N016
N03B
N 105
N201
N202
N203
N204
N 205
1 001
1006

kancelářský stůl typu "L" (pravá varianta)
kancelá^ký stůl typu **L" (levá varianta)
L sestava kancelářských stolů
L sestava kancelářských stolů
stůl oválný
kancelářský stůl typu "L“ (levá varianta)
kancelářský stůl typu "L*' (pravá varianta)
sestava 2 ks kancelářských stolů
kancelál^ký stůl
stůl jednací
stůl jednací
stůl jednací
barový pult
kancelářský stůl
sestava 2 ks kancelářských stolů sekretariátu
samostatný kancelářský stůl sekretariátu
stolek konferenční trojůhelnikový
stolek kulatý
kontejner na kolečkách zásuvkový uzamykatelný
skříně volné policově, sestava 2 modulů
skříně volné policově * šatní modul, sestava 2 modulů
skříně volné policově, sestava 3 modulů
skříně volné policově, sestava 3 modulů
skříně volné policově + šatní modul, sestava 3 modulu
skříně volné policově šatní modul, sestava 3 modulů
skříně volné policově nízké
regály kovové policově vysoké
regály kovové policově nízké
satni skříňky jednodveřové
vyšetřovací lehátko
šatní skříňky dvoudveřové
skříně volné policově
skříně volné policově nízké, sestava 2 modulů
skříně volné policově nizké úzké, sestava 3 modulů
skříně volné policově nizké úzké, sestava 3 modulů
skříně volné policově nízké úzké, sestava 4 modulů
skříně volné policově nízké úzké, sestava 2 modulů
stůl bistro
stůl bistro

akustický paravan k sestavě stolů N 002
Atypové prvky
skříně vestavěné policově sestava 6 modulů, dvě řady proti sobě
skřiné vestavěné policově sestava 9 modulů, dvě řady proti sobě
skříně vestavěné policově
skříně vestavěné policové
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
kuchyňská sestava
recepční pult atypický
atypický kancelářský stůl
lamelová pergola pro vymezeni jednacího místa
zvýšený stůl jednací
copy point
lamelový podhled
vestavěná skříň
maskovací konstrukce radiátorů na ocelové konstrukci

obklad stěny

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks

12
13
1
1
2
6

1
11
7
9
2
2
3
5
1
1
2
9
65
9
9
9
8
15
10
15
47
4
105
1
111
11
1
3
4

1
1
35
3
11
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
ks

2
2
4

ks
ks
bm
ks

2
1
16
4

20 253.00
20 253,00
67 883,00
67 198,00
47 793,00
15 968.00
15 968,00
36 167.00
10 932,00
28 668,00
27 799,00
29 989,00
18 552,00
20 342,00
91 052.00
38 648.00
18 900,00
3
8
27
30
42
42
46
46
7
6
4
7
31
14
13
22
27
38
52
25
7
12
9

372,00
540,00
313,00
880,00
984,00
984,00
435,00
435.00
541.00
225,00
515,00
611.00
671,00
529,00
643.00
302.00
572,00
985,00
302.00
070.00
706.00
236,00
947,00

187 664,00
277 752,00
190 007,00
188 841,00
224 699,00
216 429,00
228 153.00
153 028,00
153 028,00
168 658.00
171 088,00
161 568,00
161 568,00
615 330.00
20 096,00
252 069,00
19 697.00
25 080,00
171 005,00
46 497.00
13 854,00
21 541.00

24 506,13
24 506,13
82 136.43

81 309,58
57 829,53
19 321,28
19 321,28
43 762.07
13 227.72
34 930,28
33 636.79
36 286,69
22 447,92
24 613.82
110 172,92
46 764,08
22 869,00
4 080,12
10 333,40
33 048,73
37 364.80
52 010,64
52 010,64
56 186,35
56 186.35
9 124,61
7 532,25
5 463.15
9 209,31
38 321,91
17 580,09
16 508,03

26
33
47
63
30
9
14
12

985.42
362,12
171,85
285.42
334,70
324,26
805,56
035,87

227 073.44
336 079.92
229 908,47
228 497,61

272127,79
261 879,09
276 065,13
185163,88
185 163,88
204 076,18
207 016,48
195 497,28
195 497,28
744 549,30
24 316,16
305 003,49
23 833,37
30 346,80
206 916,05
56 261,37
16 763.34
26 064.61

21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21.00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21.00
21.00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21.00

21.00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

243 036,00
263 289,00
67 883,00
67 198,00
95 586,00
95 808,00
15 968,00
397 837,00
76 524,00
259 812,00
55 598,00
59 978,00
55 656,00
101 710,00
91 052,00
38 648,00
37 800,00
30 348,00
555 100,00
245 817,00
277 920,00
386 856,00
343 872,00
696 525,00
464 350,00
113 115,00
292 575,00
18 060,00
799 155,00
31 671,00
1 612 719,00
150 073,00
22 302,00
82 716,00
155 940,00
52 302,00
25 070,00
269 710,00
36 708.00
109 417,00
750 656,00
1 111 008,00
190 007,00
188 841,00

224 899,00
216 429,00
228 153,00
153 028,00
153 028,00
168 658,00
171 088,00
161 588,00
161 568,00
615 330,00
20 096,00
504 138.00
39 394,00
100 320,00
342 010,00
46 497,00
221 664,00
88 164,00

294 073,56
318 579,69
82 138,43
81 309,58
115 659,06
115 927,68
19 321,28
481 382,77
92 594,04
314 372.52
67 273,58
72 573,38
67 343,76
123 069,10
110 172,92
46 764,08
45 738,00
36 721,08
671 671,00
297 438.57
336 283,20
468 095,76
416 085,12
842 795,25
561 863,50
136 869,15
354 015,75
21 852,60
966 977,55
38 321,91
1 951 389,99
181 588,33
26 985,42
100 086,36
188 687,40
63 265,42
30 334,70
326 349.10
44 416,68
132 394,57

umístěni - PAB ZNP, 3.NP: VST - 2.NP: OUT - 2,NP
umístěni - PAB 2.NP, 3.NP: VST - 2.NP: OUT - 2.NP
umisténi - PAB 3.NP - 21.2 (kancelář GŘ)

908 293,76
1 344 319,68
229 908,47
228 497,61
272 127,79
261 879,09
276 065.13
185 163,88
165 163,88
204 076,18
207 016.48
195 497,28
195 497,28
744 549,30
24 316.16

umístěni - PAB 2.NP, PAB 3.NP (chodba)
umisténi - PAB 2.NP, PAB 3.NP (chodba)
umístěni - PAB 3.NP - 21.2 (kancelář GŘ)
umisténi - PAB 3.NP - 21.3 (kancelář Tft)
umístěni-PAB 3.NP-4B.6
umístěni-PAB 2.NP-48.3

610
47
121
413
56
268
104

006,98
666,74
387,20
832,10
261,37
213,44
258,44

umístěni - PAB 3.NP - 21.3 (kancelář TŘ)
umístěni - PAB 3.NP - 21.2, 21.3 (kancelář GŘ, TŘ)

umístěni - PAB 3.NP
umístěni - PAB 3.NP
umístění - PAB 1.NP, 3,NP
umístěni - PAB 1.NP. 3.NP; VST- 2.NP
umístěni - PAB 2.NP - 33 (velká zasedačka)
umístění - PAB 3.NP - 23 (malá zasedačka)
umístěni - PAB 3.NP - 23 (malá zasedačka)
umístěni - PAB 1.NP - 45 (jídelna)
umístěni-PAB I.NP, 2.NP
umístění - PAB 3.NP - 22.1 (sekretariát GŘ)
umístění - PAB 3.NP - 22.2 (sekretariát TŘ)
umístěni - PAB 3.NP - chodba
umístěni - PAB I.NP (recepce). 2.NP (chodba), 3.NP (kancelář GŘ. TŘ. sekretariáty); VST (vrátnice)
umístění - PAB I.NP, 2.NP, 3.NP; VST-vrátnice. 2.NP; OUT-2.NP
umístěni - PAB I.NP. 2.NP, 3.NP
umístěni - PAB I.NP. 2.NP. 3.NP
umístěni - PAB I.NP, 2.NP. 3.NP
umístění - PAB I.NP, 2.NP, 3.NP
umístěni - PAB 2.NP, 3.NP; VST - 2.NP
umístěni - PAB ZNP. 3.NP; VST - 2.NP
umístění-PAB 2.NP, 3.NP
umístěni - PAB 1.NP, 3.NP
umisténi - PAB 3.NP
umístění-PAB I.NP, 2.NP
umisténi - PAB I.NP
umístěni - PAB 2.NP; VST- I.NP, 2.NP
umisténi - PAB I.NP. 2.NP. 3.NP; VST - 2.NP: OUT - 2.NP
umístění - PAB I.NP
umístění - PAB 2.NP
umístění-PAB I.NP, 3.NP
umístěni - PAB I.NP
umístěni - PAB 3.NP
umístění - PAB I.NP, 2.NP; VST - I.NP
umisténi - PAB I.NP
umístěni - PAB 3,NP

umisténi - PAB 3.NP-48.5
umístění - PAB 2.NP - 37 (u zasedací místnosti)
umístěni - PAB 2.NP - 48.2 (ED denní místnost)
umístěni - PAB I.NP - 48.1
umístění-OUT ZNP-56.1
umístěni-VST I.NP-33
umístěni - OUT 2,NP - 56,2
umístěni - PAB I.NP - 27 (recepce)
umístěni - VST I.NP - 05-03 (vrátnice)
umístěni - PAB 3.NP (chodba)
umístěni - PAB 2.NP, 3.NP (chodba)
umístění - PAB 2.NP. 3.NP (chodba)
umístěni - PAB 2.NP. 3.NP (chodba)
umístění -VST I.NP (vrátnice)
umístěni - PAB 3.NP - 21.2 (kancelář GŘ), 21.3 (kancelář TŘ)
umístěni - PAB 2.NP. 3.NP (chodba)

7. Příloha c. 8 - Položkový rozpoča

N022
N022a
N022b
N023
ND26
N027
N028
N029
NO3O
N030a
N 030b
N030C
N031
N 034
N 034a
N034b
N035
N039
N 136

V 002
V 009
V 016
V 017
V 016
V 019
V 021
V 032

V 033
V 034
M 001

Sed;)cl nábytek
S(*e lunceláfsitá idlouniná vysoM
áifc hanceláifská čálouněná vysoká
kineeláhká žide 24 hod.
konferenční kfmki

twflfereninf Sdh
konfeiwiinl lide
etoički melá otočná e reklitfkacl
kfesto čalouněné

dwukreslo čálovněně 2.5 místné
treildetlo čakxinene
moduKmi čskiunčně sejeni. détla coa 461 x 197 cm
mcrdblšini éslouněné sezeni, délka cca 417 k 206 cm

kfeslo čalouněné
ii(fe barové
žideixuayé
i><le barové, razii sed - výtka 650 mm
lide Mie. kombinace ptaet kov
lavKe do čekárny
venkowy nábytek kowvý
Ostatní vybaveni vt, elektrospoliebičů

vestavný kcš plastový na tSděhý odpad do hj<hyňd(á linky
dtojháoek nerezDvý (sada 2 ks)
tívQVV
mHoovlnná kouht
myďa veaáavná

lednice vestavná monoldimatická
věšák samostatné sbjjkí designový
lednice malá vestavná s mrazákem
lednice podstavná malá
lednice vestavná velká s mrazákem
sodobar
Nabídková cena c«*em

Oořum a

v (Jwtibně 13.4.2022

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

30
35
2
12
1B
159
5
3
6
1

14 653,00
47 153.00

1
1
8
16
4

187 672,00
177 528,00

28
28
11
6

350,00
374.00
451,00
998,00

4 280,00
19 148,00
23 109,00
36 266,00

22 340,00
4 172,00

ks
ks
ks
ks

1
82
6

9 050,00
4 172,00
7 309,00
19 975,00

ks

3

17 423,00

ks
ks
ks
ks

9
134
4
9
5
12
8
1
1
3
4

7 417,00
108,00
84 588,00
14 607,00
18 460,00
25 788,00
2 565.00
15 215,00
14 513,00
24 378.00

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

76 631,00

17 730.13
57 055,13
34 303,50
34 332,54
13 855,71
8 467,58
5 178,60
23 169,08

531 903,90
1 996 929,55
66 607,00
411 990,48
249 402,78
1 346 345,22
25 894,00
69 507,24
167 771,34
43 681,86

80 771,13
17 511,12
409 405,92
159 070,23
111 683,00
374 441,76
24 829,20
18 410,15
17 560,73
88 492,14

umisténi - ve všech kuchyních N Of 6
URiisfěai - PAB 1 NP. 7 NP, 3 NP VST 1 NP, 7 NP, vratmce; OUT 2 NP

370 894,04

un^'stSni. kuchyně PAB 48.1.48.3: VST 33: OUT 56 2

8 843,89
24 169,75
21 081,83
6 974.57
130,68

21,00
21,00

66 753,00
14 472,00

102 351,48
17 674,47
22 336.60
31 203.48
3 103,65
18410.15

21,00
21.00
21,00
21,00
21,00
21,00
21.00
21.00
21,00

338 352,00
131 463,00

27 961,89
43 881,86
227 083,12
214 808,66
27 031,40
5 048,12
10 950,50
5 048,12

17 560,73
29 497,38
92 723,51

umiKínI ■ PA8 1 NP 2NP: VST. 2 NP. vrátnice; OUT. 2 NP
umletánl-PABá.NP

439 590,00
1 650 355,00
56 700.00
340 488,00
206 118,00
1 112 682,00
21 400,00
57 444,00
136 654,00
36 266,00
187 672,00
177 528,00
178 720,00
66 752,00
36 200,00
4 172,00
599 338.00
119 850,00
52 269,00

21,00
21,00
21,00
21,00
21.00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21.00
21,00
21,00
21,00
21.00
21,00
21,00
21.00

92 300,00
309 456,00
20 520,00
15 215,00
14513,00
73 134,00
306 524,00

21 515 148,00

227
214
216
80
43
5
725
145
63

083,12
808,88
251,20
769,92
802,00
048,12
198,98
018,50
245,49

26 033 329,08

umisléní - PAB 1 .NP (výpravna)
umisténi* PAB 3 HP^kokrmnvainych stolu GŘ. TŘ)
umisténi - PAB 3 HP (ntálá zasedačka)
untisténi - PAB 1 NP, 2.NP, 3.NP:VST- 2 NP
umiWéni-PAB 1 NP 3NP <X)T’2NP
umisténi«PA8 2 NP (d^nní mtsmo^ EO. chodba?
umisténi* PAB2.NP<dennl mistnost ED.chodba):VST{vrátnice)
umlKéni * PAB 2 NP (chodba)
umisténi - PAB t NP (tecepce)
umHMnl-PABXNP
umístěni - PAB 3.NP (kancelál
Tft. seknHartaty)

umisténi. PAB 2 NP(čKodw).BMP (Chodba); kuchyně N Oie (481.48,3.48.6,5« 1)
umisténi- PAB 1 NP (kantýna)
umisténi - PAB 3 NP (kuch)né48 5)
umisténi-PAB 1 HP (kantýna}. PAB 2.HP(denní mlsinosil); VST-1 HP (denm míslnosí VS)
umisténi. PAB 1 NP([)fed výpravnoul 3NPlpodatelná.PAMO)
umisténi- PAB 1NP (kantýna * venkovní prasiaO

umisténi- kuchyně PAB37.48.3.48.5.48.6
umisténi-ve všech kuchyních N 010
umisténi-kuchyně PAB37.46J. 485.48.8.VST56.2
umístóni- kuchynfi PAB 411,37; VST 33. OUTiS.3. PAE 2NP b 31ÍP (chodby ’ vestavné ^ině)

umisténi - PAB 1 HP (vetka jasedafka}. 3 HP (velká zasedačka. selaetariáiy}
umisténi - PAB 3 NP (kancelář TR - ve vestavné skňni)

umhtéai - Icuchyné CUT 561
umřsténi - kuchyně PAB 48 3.4B.5.4B.6

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů
Pořadové
číslo

Identifikace poddodavatele (firma
či název a sídlo, IČO)

Specifikace části veřejné zakázky, která bude plněna
poddodavatelem

1

MK-Interiery s.r.o., Pod Kolibou
624, 33151, Kaznějov, IČ:
04326695

Pomocné montážní práce

2
3

Pomocné montážní práce
Jindřich Minařík, Vrchlického
1424, 349 01 Stříbro, IČ: 08893934
Milan Fail – Profiregály, Pod
Bručnou 402/14, 326 00 Plzeň, IČ:
67873120

Dodávka a montáž kovových regálů

Příloha č. 4: Zadávací dokumentace včetně příloh (volná samostatná příloha)

Příloha č. 5: Nabídka Dodavatele (volná samostatná příloha)

Příloha č. 6: Realizační tým Dodavatele

Vedoucí týmu – projekt
manager/designer

Vedoucí montáže

Odborný pracovník montáže

Montážní pracovníci – 3 osoby

Truhlář

