/
Rámcová smlouva o poskytování služeb
"Stavební a strojní údržba úkrytů CO"
uzavřená dle § 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

I.

Smluvní strany

Správa služeb hlavního města Prahy
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8
IČ 70889660
DIČ
zastoupená Ing. Josefem Juránkem, ředitelem
(dále jen "Odběratel")

a
AB Facility a.s.
se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ 24172413
DIČ CZ 699001856
zastoupená RNDr. Miroslavem Tvrdým, předsedou představenstva a Karlem Kadlecem, členem
představenstva
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
vložka 17593,oddíl B
(dále jen .Zhotovitel")

II. Úvodní ustanovení
1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou oprávněny podnikat na území ČR v souladu s
českým právním řádem, zejména Živnostenským a Obchodním zákoníkem.

2.

Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se řídí zákonem Č. 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníkem, v platném znění a to ust. § 269 tohoto zákoníku (dále jen "smlouva").
Smluvní strany prohlašují, že vymezení svých závazků v této smlouvě považují za dostatečně
určité ve smyslu ust. § 269 odst. 2 věta druhá zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v
platném znění.

3.

Smluvní strany vyjádřily společnou vůli uzavřít tuto rámcovou smlouvou, na základě níž budou
odběratelem zadány jednotlivé veřejné zakázky na provádění strojní a stavební údržby úkrytů
CO, které jsou ve správě odběratele - SSHMP. Konkrétní zakázka bude zadána v souladu s §
92 odst. 1 písmo b) zákona o veřejných zakázkách na základě písemné výzvy k podání
nabídky.
III. Předmět smlouvy

1.

Přesná specifikace předmětu této smlouvy a tedy i veřejné zakázky je popsána v příloze č. 1
této smlouvy, detailní popis předmětu plnění je uveden také v kalkulačním modelu, který je
přílohou č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel bez výhrad souhlasí se specifikací předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací
dokumentaci a popsané v příloze č.1 této smlouvy
IV. Doba a místo plnění
Odběratel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky a tedy uzavření první smlouvy na
základě smlouvy rámcové ihned po podpisu rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se uzavírá
na dobu čtyř let.
2.

Místem plnění je Praha, a to konkrétně objekty uvedené v příloze

3.

Konkrétní termíny plnění budou uvedené v jednotlivých konkrétních veřejných nabídkách.

Č.

2 této smlouvy.

V. Cena, platební a fakturační podmínky
1.

Nabídková cena na požadované činnosti je obsažena v kalkulačním modelu, který je přílohou
Č. 3 této smlouvy a který obsahuje závazné jednotkové ceny za jednotlivé práce. Celková
nabídková cena činí částku 3 601 802,40 Kč včetně DPH, cena bez DPH je 3 001 502,· Kč.

2.

Při sjednávání konkrétních veřejných zakázek na základě této rámcové smlouvy vždy platí, že
žádná ze sjednaných jednotkových cen nikdy a za žádných okolností nepřekročí výši
jednotkových cen, použitých při výpočtu nabídkové ceny a uvedených v kalkulačním modelu.

3.

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně zpětně v české měně, vždy na
základě skutečně provedených prací. Úhrada bude prováděna na základě příslušného
účetního dokladu. Splatnost dokladu bude 30 dnů ode dne doručení. Nedílnou součástí
daňového dokladu musí být předávací protokol podepsán zástupci obou smluvních stran, ve
kterém budou uvedeny skutečně provedené práce.

4.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je Odběratel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

5.

Zálohy za požadované práce odběratel neposkytuje.

6.

Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním
způsobem na základě vystavovaných daňových dokladů.

7.

Peněžitý závazek Odběratele je splněn připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele.
VI. Práva a povinnosti Zhotovitele

1.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za činnosti spojené s poskytováním služeb ve smyslu čI.
III. této smlouvy v rámci platných právních předpisů.

2.

Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně
závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k plnění
předmětu této smlouvy, řídit se touto smlouvou, písemnými pokyny Odběratele a podklady,
které mu byly či budou Odběratelem prokazatelně předány a postupovat v souladu s jeho
zájmy. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Odběratele pouze v případě, že jejich
realizací by došlo k podstatnému porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy, o čemž
je Zhotovitel povinen Odběratele neprodleně písemně informovat.

3.

V případech nesplnění povinnosti Odběratele podle čI. VII. odst. 3 této smlouvy, tedy
v případech, kdy dokumentace k objektu není k dispozici nebo neodpovídá faktickému stavu,
je Zhotovitel povinen zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy se zvýšenou odbornou péčí
a opatrností, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, přičemž za splnění těchto podmínek
nenese zodpovědnost
za škodu vzniklou v důsledku použití Odběratelem
předané
dokumentace neodpovídající skutečnému stavu nebo v důsledku chybějící dokumentace.

4.

Po ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen Odběrateli vrátit veškerou převzatou
dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn technickou dokumentaci poskytnout třetím osobám.

Zhotovitel je povinen sjednat na věci v jeho vlastnictví, vnesené do objektu, pojištění proti
poškození, ztrátě a zničení nahodilou událostí či třetími osobami a prohlašuje, že má sjednáno
pojištění pro případ uplatňování nároků osob z titulu škody vzniklé činností Zhotovitele v
minimální výši pojistného plnění stanoveného zadávací dokumentací k veřejné zakázce, na
jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy a je vždy povinen Odběrateli na jeho žádost
prokázat existenci uvedeného pojištění.
6.

7.

8.

9.

Zhotovitel je povinen Odběrateli okamžitě oznámit veškeré závady zařízení, které ohrožují
provoz objektů. Odběratel se zavazuje neprodleně projednat se Zhotovitelem odstranění
těchto závad.
Eventuální dílčí dočasná nefunkčnost Zhotovitelem provozovaných technologických zařízení,
způsobená přerušením dodávky médií nebo neodstraněním závad ze strany Odběratele, ač
byl Odběratel k jejich odstranění povinen a Zhotovitelem k tomu vyzván, se nepovažuje za
porušení povinností Zhotovitele s plněním této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn k plnění svých závazků dle této smlouvy používat jako subdodavatele
pouze třetí osoby uvedené jmenovitě v jeho nabídce. V takovém případě Zhotovitel odpovídá
Odběrateli, jakoby tyto služby poskytoval sám. Změna subdodavatele je možná pouze po
předchozím písemném souhlasu Odběratele.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně
známé a o kterých se při provádění činností ve smyslu této smlouvy nebo v souvislosti s ní
dozví a za tím účelem nesdělit, nezpřístupnit ani jinak nevyužít tyto skutečnosti pro sebe, a to
ještě po dobu tří let po ukončení tohoto smluvního vztahu.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární
ochraně objektu a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny Odběratele týkající se pohybu osob po
objektech a provozu objektů, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost
dle předmětu smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu přidělené prostory a sociální zázemí byly v průběhu
plnění předmětu smlouvy udržovány v čistotě a nebyly v nich uskladňovány požárně
nebezpečné látky. Po skončení prací je Zhotovitel povinen tyto prostory a klíče od nich předat
Odběrateli uvedené do původního stavu.
12. Pracovníci Zhotovitele budou při plnění předmětu smlouvy
jednotných pracovních oděvů s firemním logem Zhotovitele.
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13. Způsobí-Ii Zhotovitel, ať úmyslně nebo z nedbalosti, škodu na majetku či L\.'iraví osob
Odběratele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat Odběratele s tím, že
odpovídá za způsobenou škodu neomezeně. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná
školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.
14. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů souvisejících a vzniklých při jeho činností v souladu se
zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění, zajistí si zábory a skládky včetně úhrad za ně.
Zhotovitel odpovídá za pořádek v okolí objektu.
VII. Práva a povinnosti Odběratele
1.

Odběratel se zavazuje zajistit bezplatné zázemí pro Zhotovitele, a to šatnu.isociáinl zařízení a
sklad pro uložení nezbytného materiálu. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené místnosti
bude užívat pouze k plnění předmětu této smlouvy a že je neposkytne k užívání třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu Odběratele.

2.

Odběratel poskytne zdarma Zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy možnost odběru vody a
elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje používat tato média hospodárně a v nezbytně
nutném množství.

3.

Odběratel se zavazuje předat Zhotoviteli kompletní dokumentaci stávajícího stavu objektů vč.
periodických revizních zpráv, návodů na obsluhu a údržbu, seznam všech dodavatelů
jednotlivých zařízení apod., a to v termínu do nabytí účinnosti této smlouvy. O tomto předání
bude vyhotoven písemný protokol, podepsaný zodpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Odběratel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškeré informace nezbytné pro řádný
výkon provádění předmětu činnosti smlouvy.
Odběratel zajistí a bude aktualizovat zaškolení
vztahující se k místním podmínkám objektů.

pracovníků
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Odběratel si vyhrazuje právo upravit, rozšířit či omezit rozsah plnění, přičemž z takového
rozhodnutí nevyplývají pro Zhotovitele jakákoli práva k účtování případných dodatečných
odměn, náhrad škod či smluvních pokut. Toto neplatí:
a) v případě, že během realizace zakázky dojde ke zvýšení DPH, bude cena upravena dle
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
b) pokud bude Odběratel požadovat provedení prací nebo dodávek, či v jiné časové frekvenci
či množství, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Tyto
změny Odběratel u Zhotovitele písemné objedná, přičemž Zhotovitel je nacení a předá k
odsouhlasení Odběrateli. Při naceňování je Zhotovitel vázán jednotkovými cenami
uvedenými v nabídce.
c) pokud bude Odběratel požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena
v zadávací dokumentaci a v nabídce Zhotovitele
d) pokud se při realizaci veřejné zakázky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelně vliv na sjednanou cenu
e) pokud dokumentace předaná Zhotoviteli Odběratelem bude vykazovat vady nebo chyby,
které mají vliv na sjednanou cenu
VIII.

Další ujednání

1.

Zhotovitel je povinen informovat na žádost Odběratele o průběhu plnění předmětu této
smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky.

2.

V případě, že Odběratelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu smlouvy,
Zhotovitel je povinen tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění odstranit, a to
neprodleně po upozornění Odběratelem, popř. ve lhůtě Odběratelem stanovené. Zhotovitel
neodpovídá za vady, které byly způsobeny Odběratelem, zaměstnanci Odběratele nebo třetí
osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace,
údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené
okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí.

3.

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy, všechna další ujednání s touto smlouvou
spojená a informace získané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, které jsou
obchodním tajemstvím nebo budou takto označeny, jsou přísně důvěrné a smluvní strany se
zavazují učinit vše pro to, aby zabránily jakémukoliv úniku informací. Smluvní strana, která
poruší tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu.

4.

Za porušení povinnosti podle předchozího odstavce tohoto článku se nepovažuje plnění
zákonných povinností, poskytování informací běžně dostupných, jakož ani poskytování
informací subdodavatelům smluvních stran s tím, že tito subdodavatelé musí být vázáni
obdobnou povinností mlčenlivosti a za porušení mlčenlivosti odpovídá smluvní strana, která
informace subdodavateli poskytla. Odběratel je rovněž oprávněn zveřejnit identifikaci
Zhotovitele a další parametry smlouvy včetně ceny plnění.
IX. Smluvní pokuty, náhrady škody

1.

O případném prodlení Odběratele se zaplacením faktury za řádně poskytnuté služby, je
Zhotovitel povinen informovat Odběratele formou doporučeného dopisu. V případě, že
Odběratel nezaplatí fakturovanou částku do sedmi pracovních dnů ode dne doručení tohoto
upozornění, má Zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za
každý započatý den prodlení.

V případě neprovedení kterékoli z činností stanovených v čI. III. odst. 2 této smlouvy
Zhotovitelem je Odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 50.000
Kč za každý den prodlení.
V případě nedodržení lhůty k odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě podle čI. VIII. odst. 2
této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč za každý
jednotlivý případ a za každý den prodlení.
4.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 20% z nabídkové ceny požadovaného
plnění, tedy konkrétní veřejné zakázky.

5.

Ve všech případech nedodržení povinností a termínů platí, že úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní
pokuty vztahují.

6.

Smluvní pokuta jsou splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení
smluvní pokuty odběratelem. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis
a časové určení události. Oznámení musí obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní
pokuty. Odběratel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady, a to včetně formou zápočtu
proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele.

7.

Odběratel je oprávněn domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahují smluvní pokuty podle této smlouvy.

8.

Rozsah odpovědnosti za škody způsobené prokazatelně vinou Zhotovitele nebo Odběratele je
dán platnými právními předpisy. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti prokázaná škoda.

9.
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10. Uplatnění smluvní pokuty Odběratelem je omezeno pouze pro případy, kdy prodlení
Zhotovitele vzniklo prokazatelně zaviněným porušením povinností Zhotovitele, které pro něj
vyplývají z této smlouvy.
11. Smluvní strana není povinna nahradit škody, u kterých prokáže, že porušení povinnosti bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo škodu nezavinila.
12. Zhotovitel neodpovídá a není povinen nahradit škody způsobené nedbalostí zaměstnanců
Odběratele či třetích osob (vyjma zaměstnanců Zhotovitele a subdodavatelů Zhotovitele),
neposkytnutím potřebné součinnosti ze strany Odběratele a vyšší mocí včetně živelných
událostí.
13. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé
smluvní straně smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý, i
započatý den prodlení.
X. Záruční lhůta
1.

Zhotovitel se zavazuje garantovat za provedené práce záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí prací

2.

Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu
záruční doby, do 3 dnů od okamžiku nahlášení vady, v případě havárie neprodleně. Jestliže
zhotovitel není schopen odstranit vadu díla v této lhůtě, bude o tom informovat Odběratele
včetně důvodů, proč lhůtu nemůže dodržet a dohodne se Odběratelem na jiné lhůtě, ovšem
nejkratší možné.

3.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Odběratelem, zaměstnanci Odběratele
nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné
manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady
způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí.

XI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1.

Tato smlouva může být ukončena

a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je
6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byla výpověď doručena druhé smluvní straně;
c) odstoupením z důvodů uvedených v ust. § 345 a násl. Obchodního zákoníku. Za
podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují zejména:
i) případy, na něž se vztahuje smluvní pokuta podle čI. IX. odst. 3, 4 a 5 této smlouvy,
a to po předchozím písemném upozornění Odběratele,
ii) porušení povinností Zhotovitele stanovených v čI. VI. odst. 2, 3, 6, 10, 11 a 12 a čI.
VIII. odst. 1 této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Odběratele,
iii) prodlení Odběratele se zaplacením řádně vystavené faktury delší než 30
kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění Zhotovitelem.
2.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

doručení

písemného

projevu vůle

3.

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, případně nárok na
náhradu škody.
Xll.Závěrečná ustanovení

1.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými,
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou
součástí této smlouvy.

2.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Odběratel
obdrží dvě a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha

Č.
Č.
Č.

1 : Specifikace předmětu plnění smlouvy
2 : Seznam objektů
3 : Kalkulační model

Odběratel:

Zhotovitel:
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