SMLOUVA O DÍLO
v podobě zajišťování výkonu odtahové služby
na území hlavního města Prahy

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s výsledky otevřeného řízení o zadání nadlimitní veřejné
zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle ustanovení§ 536 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „ ObchZ")

I.

1.

Zhotovitel:

Smluvní strany

Autoklub Bohemia Assistance, a. s.

se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4 - Krč
firma zapsaná v odd B, vložka 2787 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze zastoupená předsedou představenstva Ing. Josefem P Ř I B Y L E M a členkou
představenstva Ing. Janou R U DOLFOVO U
IČ: 61859559
DIČ: CZ61859559
(dále jen"zhotovitel")
2.

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená ředitelem Ing. Josefem J U R Á N K E M
IČ: 70889660
DIČ: CZ70889660
(dále jen „objednatel")

II.

Základní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 ObchZ dohodly, že se
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit jeho
ustanoveními a pokud jde o závazkový vztah, potom ustanoveními § 536 a násl. tohoto
zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnem
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Strany
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla (dále jen „poskytování smluvní
odtahové služby" nebo „odtahové služby").
4. Zhotovitel se zavazuje vykonávat (zhotovit) na základě této smlouvy pro objednatele dílo

tvořící předmět plnění této smlouvy a objednatel se zavazuje na základě této smlouvy
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem plnění (dílem) dle této smlouvy je výkon smluvní odtahové služby
v předpokládaném a pro účely této smlouvy maximálním rozsahu výkonu odtahové služby
70 000 odtahů za období jednoho (1) roku, na základě operativních požadavků objednatele
při výkonu práv a povinností vlastníka pozemních komunikací na území hlavního města
Prahy, a to v předepsané kvalitě, v souladu s platnými právními předpisy a interními
předpisy a pokyny objednatele.
2. Objednatel je oprávněn změnit v průběhu plnění předmětu smlouvy výše uvedený počet
odtahů. Zhotovitel souhlasí s omezením či rozšířením předmětu plnění této smlouvy (díla)
dle konkrétních požadavků objednatele, přičemž rozšíření bude vždy realizováno pouze
v souladu s platnými právními předpisy.

3. Objednatel si vyhrazuje právo zadat nové služby (odtahové služby), které mohou
vzniknout v následující 24 měsících v souvislosti se změnou potřeby rozsahu odtahové
služby v hl. m. Praze, a to především v souvislosti s rozšiřováním parkovacích zón. Nové
služby mohou být zadány v souladu s §23 odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
4. Zhotovitel se zavazuje za dále sjednaných podmínek provádět po celou dobu trvání
smluvního vztahu dle pokynů a požadavků objednatele odtahovou službu v nepřetržitém
provozu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá vozidla pro provádění odtahové služby budou v bílém
provedení a označena pořadovým číslem červené barvy.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení, případně přerušení předmětu smlouvy toto označení
odstranit, t. j. odtahová vozidla mohou být označena dle čl. III., odst. 5 smlouvy pouze
v době, kdy plní předmět smlouvy.

IV.
Postup při plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla)

1. Vlastní plnění předmětu smlouvy bude prováděno v souladu s interními předpisy a postupy
objednatele, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a stávají se její nedílnou součástí.
2. Zhotovitel se zavazuje do 0,5 hodin po výzvě objednatele zajistit v pracovních dnech
a hodinách výjezd požadovaného počtu vozidel i s posádkou.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nepředvídané neprovozuschopnosti auta či
nezpůsobilosti posádky přistaví náhradní vozidlo včetně případné nové posádky na místo
odtahu v čase 0,8 hod.

v.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje v případě naplnění předpokládaného a pro účely této smlouvy
maximálního rozsahu zhotoveného díla, představujícího za pět (5) let plnění smlouvy
realizaci 350 000 odtahů, zaplatit zhotoviteli celkovou cenu takto zhotoveného díla, a to
jako cenu maximálně možnou (nejvýše přípustnou) a tímto dohodnutou na částku

313.950.000,- Kč, bez DPH

(slovy: třistatřináctmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých)

376.740.000,- Kč, včetně DPH,

(slovy: třistasedmdesátšestmilionůsedmsetčtyřicettisíc korun českých)
2. Cena je členěna následovně:
celková nabídková
cena bez DPH
sazba DPH výše DPH

za 1 odtah
(odtah úplný, odtah
897,zpětný)
62.790.000,za 1 rok (70.000 odtahů)
za 1 neúplný odtah (odtah
neúplný nepřivezený,
odtah neúplný přivezený,
430,technický úkon)

celková
nabídková cena
včetně DPH

20%
20%

179,40
1.076,40
12.558.000,- 75.348.000,-

20%

86

516,-

3. V ceně za uskutečněný odtah je zahrnuta i cena za doplňkové služby v souladu se
zadávací dokumentací veřejné zakázky, a to:
a) provozování vlastního call centra s nonstop provozem a dostatečným personálním
obsazením na tel. č. 251 028 568;
b) podání vysvětlení právní situace, včetně možnosti jejího řešení;
c) překladatelská služba v nonstop režimu v jazyce německém a anglickém;
d) pomoc (vč. dopravních informací) pro zahraniční motoristy (návštěvníky hl. m. Prahy)
v rámci přímého napojení na zahraniční autokluby.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy (díla).
5. Cena díla může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran. Důvodem ke
změně ceny mohou být pouze změny daňových předpisů mající vliv na cenu předmětu
plnění, výrazné navýšení stávající inflace o více než 5% v kalendářním roce či
dlouhodobé zvýšení cen pohonných hmot.

VI.
Doba a místo plnění (zhotovení díla)

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této smlouvy (díla) dnem nabytí její
platnosti a účinnosti.
2. Objednatel má právo posunout počátek termínu plnění předmětu této smlouvy (díla).

3. Dohodou smluvních stran je místem plnění předmětu této smlouvy (zhotovení díla) území
hl. m. Prahy. Odtahy vozidel z komunikací budou na základě této smlouvy prováděny na
parkoviště spravovaná objednatelem. Jedná se o následující parkoviště objednatele:
- Odtahové parkoviště Těšnov v Praze 1.
- Odtahové parkoviště Lublaňská v Praze 2.
- Odtahové parkoviště Kotlářka v Praze 5.
- Odtahové parkoviště Jinonice v Praze 5.
- Odtahové parkoviště Holešovice v Praze 7.
- Odtahové parkoviště Kundratka v Praze 8.
- Odtahové parkoviště Švehlova v Praze 10.
- Odtahové parkoviště Chodov v Praze 11.
- Odtahové parkoviště Písnice v Praze 12.
- Odstavné parkoviště Dubeč v Praze 10.

VII.
Platební podmínky

1. Úhrada ceny za plnění dle této smlouvy bude prováděna dvakrát měsíčně zpětně dle
skutečné vykonaného plnění, v české měně, vždy na základě příslušného účetního dokladu
vystaveného zhotovitelem objednateli.
2. Splatnost účetního dokladu - faktury činí nejméně 21 dnů ode dne doručení objednateli.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit účetní doklad (fakturu) na základě soupisu plnění veřejné
zakázky, odsouhlaseného zmocněným zástupcem objednatele.
4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti v takovém
případě počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených
dokladů.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění jeho díla žádné zálohy.

VIII.
Všeobecné podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje informovat písemně objednatele o podstatných změnách na své
straně.
2. Zhotovitel plně odpovídá za náležitou úroveň a kvalitu služeb poskytovaných dle této
smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit telefonickou dosažitelnost, umožňující průběžnou
komunikaci mezi smluvními stranami.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, týkající se pojišťění
odpovědnosti za škodu silničního dopravce s připojištěním škod na přepravovaných

motorových vozidlech v rámci odtahové služby. Pojistná částka předmětného pojištění činí
10.000.000,-- Kč. Zároveň se zhotovitel zavazuje předmětné pojištění udržovat po celou
dobu provádění předmětu smlouvy (zhotovení díla).
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednanou pojistku
řádně platit. Případná změna pojistné částky podléhá předchozímu souhlasu objednatele.
Nesplnění těchto podmínek je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje vybavit na své náklady jednotlivá odtahová vozidla, pouz1vaná
k plnění předmětu smlouvy elektronickou knihou jízd (zařízením systému GPS
kompatibilním s vyhodnocovacím SW objednatele) a platebním terminálem. Vozidla
budou rovněž vybavena radiostanicemi objednatele. Takto uvedenou a vždy funkční
výbavou musí být vybavena všechna vozidla zhotovitele přistavovaná k realizaci
(zhotovení díla).
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškerá přistavovaná odtahová vozidla v čistotě a řádném
technickém stavu (majáky, světlomety, pneumatiky, apod.).
8. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s postupem při výkonu
odtahové služby a se závazným způsobem vyplňování interních materiálů objednatele
a zavazuje se tyto bezpodmínečně dodržovat. Vnitřní směrnice objednatele, které se týkají
postupů při samotném výkonu odtahové služby a závazný způsob vyplňování interních
materiálů, včetně pořizování fotodokumentace jsou součástí Přílohy č. 1 této smlouvy
a tvoří její nedílnou součást. Vzhledem k charakteru těchto vnitřních předpisů se obě
smluvní strany tímto dohodly, že podléhají aktualizaci, a to bez požadavku na změnu
vlastní smlouvy. Případné změny těchto předpisů budou neprodleně ze strany objednatele
poskytnuty zhotoviteli.
9. Dále se zhotovitel zavazuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy doručí objednateli
seznam osob, které budou zajišťovat plnění předmětu smlouvy (díla), t. j. osob tvořících
posádku odtahových vozidel. Dále se zavazuje doložit s tímto seznamem objednateli
doklady o tom, že každá osoba uvedená v seznamu absolvovala jeřábnický kurz, t. j.
vlastní jeřábnický průkaz. Nedoložení seznamu a dokladů zhotovitelem je důvodem pro
okamžité odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na vozidlech, s mm1z
manípulovali jeho zaměstnanci v rámci realizace sjednaných úkonů. Zhotovitel se v této
souvislosti zavazuje zajišťovat (pořizovat) fotodokumentaci realizace všech sjednaných
úkonů a tuto uchovávat po dobu pěti (5) let od jejich provedení. Po skončení smluvního
vztahu založeného touto smlouvou je zhotovitel povinen takto pořízenou fotodokumentaci
provedených sjednaných úkonů, a to včetně veškerých písemností, souvisejících s jejich
realizací, předat objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že předáním materiálů uvedených
v tomto ustanovení není zbaven odpovědnosti za škody způsobené na vozidlech, s nimiž
manipulovali jeho zaměstnanci v rámci realizace sjednaných úkonů.
11. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednateli předložit veškeré doklady souv1seJ1Cl
s plněním díla a zavazuje se umožnit mu kdykoliv provádět kontrolu plnění díla.
a) Zhotovitel se rovněž zavazuje k tomu, že bude s plnou odpovědností, samostatně,
řádně a včas vyřizovat případné stížnosti na poškození vozidel, mající původ v manipulaci

s nimi v rámci realizace sjednaných úkonů, a to včetně zajištění případné náhrady škody.
O vyřizování těchto stížností je zhotovitel povinen informovat objednatele, a to v podobě
podávání pravidelných měsíčních hlášení.
b) Zhotovitel bude bezodkladně a samostatně rovněž řešit případné stížnosti ze strany
veřejnosti na své zaměstnance, zajišťující manipulaci s vozidly v rámci realizace
sjednaných úkonů.

11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které
se vztahují na provádění předmětu díla.

IX.
Sankční ujednání

1. V případě opakovaného zaviněného porušení ujednání ve smyslu čl. III., odst. 4 a 5 této
smlouvy má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši
1.000.000,-- Kč.
2. V případě nedodržení dohodnuté časové lhůty ve smyslu čl. IV, odst. 2 této smlouvy má
objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem za každou započatou hodinu
prodlení ve výši 10.000,-- Kč.
3. V případě nedodržení dojednané časové lhůty ve smyslu čl. IV., odst. 3 smlouvy má
objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem za každou započatou hodinu
prodlení ve výši 10.000,-- Kč.

X.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, na dobu pěti (5) let, která počíná dnem nabytí její
platnosti a účinnosti.

XI.
Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum
jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazUJl
za obchodní tajemství ve smyslu § 17 ObchZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
a vzájemně odsouhlasených dodatků.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy přestane být
platným a účinným se smluvní strany zavazují, že takovéto ustanovení bez zbytečného
odkladu nahradí novým.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) výtisky.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na
důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
V Praze dne --------jO,t,fo12.,

3 1 -05- 2012
V Praze dne ---------

