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„ Geodetické práce 2020 - 2022 “
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RÁMCOVÁ DOHODA
GEODETICKÉ PRÁCE 2020

Objednatel:

Město Sokolov

Se sídlem:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupená:

Renatou Oulehlovou, starostkou

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ 00259586

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s„ pobočka Sokolov

Číslo účtu:

521391/0100

- 2022

(dále jen „objednatel” na straně jedné)
a

- geodetická kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

GKS

Se sídlem:

Chebská 53, 356 01 Sokolov

IČ:

26348462

DIČ:

CZ 26348462

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Plzeň , oddíl C , vložka 14496
Bankovní spojení:

FIO Sokolov

Číslo účtu:
Jednající:

Ing. Denisa Petříková

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

j

č.

89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, (dále jen „ Občanský zákoník1 tuto rámcovou dohodu na

provedení geodetických prací
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č. smlouvy uu objednatele:

I.

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

1.1. Podkladem pro uzavření této rámcové dohody je nabídka zhotovitele ze dne 15.06.2020 na plnění
1.1.

zakázka“).
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Geodetické práce 2020-2022“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

1.2 Předmětem této rámcové dohody je vymezení smluvních podmínek pro uzavření následných
prováděcích

smluv

na

provedení

výše

uvedených

služeb

(geodetických

prací)

dle vznikající potřeby objednatele (dále společně jen „Prováděcí smlouvy“ a jednotlivě „Prováděcí
smlouva14).
smlouva14).

1.3. V souladu ss předmětem zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky zahrnují geodetické práce
poskytované na základě Prováděcích smluv (dále jen "dílo") především zpracování geometrických plánů
pro oddělení a scelení pozemků, změnu hranic pozemků, včetně vytyčování hranic pozemků
v
v

terénu a odsouhlasení geometrických plánů na příslušném katastrálním úřadě a výškopisné a

polohopisné zaměření v intravilánu.
1.4. Provedením díla, respektive jednotlivých Částí díla, se rozumí úplné a bezvadné provedení všech

geodetických a kancelářských prací včetně dodávky výstupů dokončeného díla objednateli, dále
provedení všech činností souvisejících ss dodávkou díla včetně koordinační Činnosti celého díla.
1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, respektive jednotlivé části díla převezme

a zaplatí za něj dohodnutou cenu - blíže viz oddíl dohody - Cena dílčího plnění.
1.6. Geodetické práce budou prováděny na základě jednotlivých Prováděcích smluv dle aktuální

potřeby objednatele. V každé Prováděcí smlouvě bude specifikován konkrétní rozsah prací včetně
technických podmínek.
1.7.
1.7.

Předmětem Prováděcích smluv je provádění geodetických prací, a to zejména:
a) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení a scelení pozemků, včetně vytyčování hranic
pozemků,
b)

výškopisné a polohopisné zaměření v intravilánu,

c) geodetická určení výměry předmětu nájmu, pachtu, výpůjčky,
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a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací Veřejné zakázky, touto dohodou a
příslušnou Prováděcí smlouvu.

I. 8. Předmětem Prováděcích smluv může být rovněž poskytnutí jiných geodetických prací, než uvedených
v odst.

1.7,

pokud vznikne potřeba jejich provedení.
II.

UZAVŘENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

PRO DÍLČÍ PLNĚNÍ DLE RÁMCOVÉ DOHODY
II. 1.

Jednotlivá dílčí plnění budou zadána formou Výzvy k provedení služeb (dále jen "Výzva"), kterou

zašle objednatel zhotoviteli. Tato výzva bude vyjadřovat návrh Prováděcí smlouvy a bude obsahovat
zejména:
popis obsahu dílčího plnění (předmět plnění),
cenu za dílčí plnění.

11.2.

Výzvu bude objednatel odesílat e-mailem na adresu zhotovitele

Potvrzením přijetí Výzvy formou odpovědí na e-mail obsahující Výzvu nebo a odesláním oznámení o
přečtení emailu obsahujícího Výzvu se považuje Prováděcí smlouva za uzavřenou. Pokud zhotovitel
Výzvu nepotvrdí podle předchozí věty do 7 dnů od jejího odeslání, nebo v uvedené lhůtě Výzvu potvrdí
s výhradou, dodatkem, omezením či jinou změnou, má se za to, že návrh na uzavření Prováděcí smlouvy

odmítl, a Prováděcí smlouva uzavřena nebyla, přičemž objednatel má v takovém případě právo od této
rámcové dohody odstoupit.
11.3.

Počet prováděcích smluv je neomezený, celková cena všech plnění na základě Prováděcích smluv

však nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH.
11.4.

Osoby, které jsou oprávněny za objednatele oprávněny odesílat Výzvu a jednat ve věcech plnění

Prováděcí smlouvy, jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3
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h)
i)

j)
k)
l)

m)
II.

5.

Změna osob podle předchozího odstavce nevyžaduje změnu této dohody, objednatel je však povinen

takovou změnu bez zbytečného odkladu předem oznámit zhotoviteli.

III.

TERMÍNY DÍLČÍCH PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, MÍSTO PLNĚNÍ

III. 1. Termín jednotlivých dílčích plnění:
III. 1.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění na základě Prováděcí smlouvy dnem jejího uzavření.
III. 1.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) dílo podle Prováděcí smlouvy takto:
a) do tří týdnů od uzavření Prováděcí smlouvy, je-li předmětem díla zhotovení geometrického

plánu (bylo dohodnuto, že tato lhůta se stanoví ode dne předložení geometrického plánu

k

odsouhlasení příslušnému katastrálnímu úřadu až do dne, kdy k tomuto potvrzení katastrálním
úřadem fakticky došlo);
b) do deseti pracovních dnů ode dne uzavření Prováděcí smlouvy, je-li předmětem díla zhotovení

geometrického plánu

v

pracovní verzi nebo polohopisné a výškopisné zaměření v intravilánu;

c) do tří týdnů od uzavření Prováděcí smlouvy, je-li předmětem díla geodetické určení výměry,

s

tím, že pracovní verze geodetického určení je zhotovitel povinen objednateli předat do deseti
pracovních dnů ode dne uzavření Prováděcí smlouvy;
d) do deseti pracovních dnů od doručení Výzvy v případě ZPMZ (památných) stromů.

111.2.

Pokud dílčí plnění podle Prováděcí smlouvy obsahuje vady či nedodělky, pořídí o tom objednatel a

zhotovitel zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden soupis vad a nedodělků

s

termínem jejich odstranění,

které budou v souladu s touto rámcovou dohodou.
111.3.

V případě, že dílčí plnění podle Prováděcí smlouvy nebude trpět žádnými vadami, objednatel

převezme od zhotovitele předmětné dílo.
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111.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu dle této dohody a příslušné Prováděcí
111.4.

smlouvy řádně provedeno, tj. zejména bez vad a nedodělků.

-

111.5. Místem předání díla, podle Prováděcích smluv, je
je sídlo objednatele - Městsky úřad Sokolov,
111.5.

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Zhotovitel předá každé dílčí plnění v tištěné formě ve 2

vyhotoveních, v případě geometrických plánů v tištěné formě ve 4 vyhotoveních.
—
III. 6 Zhotovitel zároveň předá každé dílčí plnění (pokud to charakter plnění umožňuje) elektronicky —

je oprávněna
emailem ve formátu dwg. nebo dgn., a to na výše uvedenou emailovou adresu osoby, která je
odesílat Výzvu za objednatele a která Výzvu k danému plnění odeslala.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
IV. 1. Jednotkové ceny a dle nich vypočítané celkové ceny jednotlivých dílčích plnění ss DPH jsou
stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Celkové ceny jednotlivých dílčích plnění obsahují
veškeré náklady na zhotovení dílčího plnění.
IV.2. Ceny jednotlivých dílčích plnění lze měnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde
ke změnám sazeb DPH.
IV.3.
IV.3.

Cena

stanovená

ve

Výzvě

je

maximální

pro

rozsah

prací

uvedený

ve Výzvě. Bude-li nutno při dílčím plnění rozsah prací překročit, může být na základě dohody smluvních
stran Výzva upravena dle skutečného rozsahu.
IV.4. Smluvní strany se dohodly, že cena každého jednotlivého dílčího plnění dle Výzvy bude zaplacena
po řádném předání a převzetí dílčího plnění podle čl. III. Pokud budou předmětem dílčího plnění
zhotovení geometrického plánu, bude cena dílčího plnění zaplacena po potvrzení geometrického plánu
katastrálním úřadem. Zhotovitel bude jednotlivá dílčí plnění fakturovat do 15
15 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

IV.5.
je oprávněn vystavit daňový účetní doklad -- fakturu za zhotovené dílčí plnění
IV.5. Zhotovitel je
až po úplném a řádném dokončení příslušného dílčího plnění a po jeho převzetí objednatelem.

-

IV.6. Úhrada ceny dílčího plnění bude uskutečněna na základě daňového dokladu - faktury vystaveného
IV.6.
zhotovitelem, a to formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v úvodu této
5
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smlouvy. Lhůta splatnosti daňových dokladuje 21 dnů ode dne doručení objednateli. Termínem úhrady
se rozumí den odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
IV.7. Faktury (daňové doklady) vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
IV.7.
předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v §§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., oo dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat
označení faktura, číslo smlouvy, označení bankovního účtu, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní

sazbu a výši daně z přidané hodnoty (dle platných právních předpisů) a cenu včetně daně z přidané
hodnoty; evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu
díla včetně DPH. Faktura bude objednateli předána ve dvou stejnopisech.
IV.7.
IV.7. Zhotovitel je povinen přiložit k fakturám kopii soupisu provedených prací a dodávek.

IV. 8.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, V takovém případě není
Či opravené
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné Či

faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
V.

CENA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

V. l. Cena dílčího plnění podle Prováděcí smlouvy se stanoví jako součin jednotkové ceny měrné
jednotky podle odst. V.3 a počtu skutečných měrných jednotek, přičemž pokud počet skutečných
měrných jednotek není celé číslo, zaokrouhluje se na celé Číslo směrem nahoru, není-li dále stanoveno

jinak (viz odst, V.2).
V.2).
V.2. Při stanovování ceny dílčího plnění spočívajícího ve výškopisném a polohopisném zaměření
V.2.

v intravilánu se počet skutečných měrných jednotek v případě, že není celé číslo, zaokrouhluje ss přesností
na 0,5 ha směrem nahoru (tj. např. 2,1 ha se zaokrouhluje na 2,5 ha; 2,6 ha se zaokrouhluje na 33 ha).
Bude-li rozsah provedených prací (počet skutečných měrných jednotek) nižší než jedna měrná jednotka,
stanoví se cena dílčího plnění ve výši ceny za jednu měrnou jednotku.
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Č.

V.3.
V.3. Jednotkové ceny v Kč bez DPH měrných jednotek (dále jen „MJ“) pro jednotlivé práce jsou
stanoveny takto:
Geometrický plán pro oddělení a scelení pozemků, včetně vytyčování hranic pozemků v terénu
(nové či obnovené hranice) včetně jeho odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem

MJ= 100 bm
11 MJ=

jednotková cena MJ = 5 500,- Kč

Pozn.: Geometrický plán pro oddělení a scelení pozemků, včetně vytyčování hranic pozemků v terénu
v pracovní verzi (bez odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem):
Cena pracovní verze geometrického plánu bude maximálně do výše 75% z ceny geometrického plánu
uvedeného výše.
je míněno:
Měrnou jednotkou je

100 m nové hranice pro geometrické plány
100 m hranice břemene pro GP věcného břemene
1
1 jednoduchá stavba pro vyhotovení GP pro vyznačeníjednoduché stavby budovy (jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního
zákona rozumí rodinný dům, garáž, provozovna apod.)

Výškopisné a polohopisné zaměření v intravilánu, včetně předání jeho elektronické podoby
výkonnému správci technické mapy města Sokolov
XMJ = 11 ha

jednotková cena MJ = 5 980,- Kč

— zaměření a zobrazení bodového prvku
ZPMZ pro (památné) stromy —

XMJ = 11 kus

jednotková cena MJ = 3 500,- Kč

Geodetické určení výměry (v m2) předmětu nájmu, pachtu, výpůjčky
XMJ = 100 bM
Do 100 m nové hranice
Do 500 m nové hranice
Nad 500 m nové hranice

jednotková cena MJ = 3 500,- Kč

Přitom cena geodetických prací bude stanovena na dle skutečných jednotek se zaokrouhlením na jedno desetinné místo

V.4. V jednotkových cenách podle předchozího odstavce jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele,
V.4.
a to včetně předání elektronické podoby výkonnému správci technické mapy města Sokolov, a to
dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné na stránkách Geoportáiu
DMVS Karlovarského kraje (http ://geoportaLkr-karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a
dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2013, o vedení technické mapy města, nákladů na dopravu,
konzultace, trvalou stabilizaci lomových bodů apod. Proto tyto náklady nemohou být zhotovitelem

objednateli účtovány.
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VI.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A PRÁVNÍ PŘEDPISY

VI. 1.
1. Technické podmínky budou vždy součástí Výzvy.
VL2. Zhotovitel je povinen si po uzavření Prováděcí smlouvy zajistit vlastním nákladem samostatně
veškeré podklady pro zpracování dílčího plnění u příslušného katastrálního úřadu. V případech,

kdy je podkladem pro zpracování dílčího plnění stavební dokumentace, tuto předá zhotoviteli
objednatel.
VI.3. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména následující předpisy:
VI.3.

-

-

-

-

-

zákon č. 256/2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších

předpisů;
zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 257/2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o
o

katastru nemovitostí;

zákon Č.
Č. 200/1994 Sb., oo zeměměřičství a oo změně a doplnění některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhlášku č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění

-

vyhlášku č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky

-

vyhlášky č. 87/2017 Sb.;

č. 354/2015 Sb.
VI.4. V případě, že v průběhu zpracování dílčího plnění

nabyde účinnosti novela některého

z předmětných předpisů uvedených v předchozím odstavci, případně bude vydán jiný právní předpis,
který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se všemi platnými předpisy účinnými
v době zhotovování dílčího plnění.
VII.

ZÁRUKA NA DÍLO, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLČÍHO PLNĚNÍ

VII.l. Dodavatel garantuje odbornou úroveň jím ověřených výsledků zeměměřických Činností, ručí
za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.
VII.2.
VII.2. Vzhledem k tomu, že tato odpovědnost je trvalá v souladu s § 16 zákona Č.
Č. 200/1994

Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších přepisů, ne sjednává se záruční doba.
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VIL3. Dílo podle Prováděcí smlouvy má vadu, pokud neodpovídá této dohodě, příslušné Prováděcí
VIL3.

smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo přepisů. V případě geometrického plánu
pro

oddělení

či

scelení

pozemků

je

za

vadu

považováno

ii

to,

že zpracovaný geometrický plán nebude následně odsouhlasen příslušným stavebním úřadem. Vadu díla
je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 14 dnů ode dne oznámená vady objednatelem,
nebylo-li dohodnuto jinak.
VIL4. Aby nedošlo ke vzniku vad v důsledku vadných podkladů poskytnutých objednatelem,

je zhotovitel povinen jednotlivé podklady vždy řádně ověřit.
VII. 5. Převezme-li objednatel dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání
dílčího plnění ani při správním řízení, má právo na odstranění vady.
VIII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí geodetických prací. Zhotovitel
odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním těchto geodetických
prací.
VIII.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena
v souvislosti s poskytováním příslušných geodetických prací jím zvoleným zástupcem nebo jiným
zaměstnancem.
VII 1.3. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů
a

dle

této

Rámcové

dohody.

Smluvní

strany

se

zavazují

k

vyvinutí maximálního

úsilí

k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
VIII.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany
s jejím vlastním plněním.
VIII.5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle
na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by
9
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v době vzniku takovou překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve
v době,

kdy

povinná

strana

byla

v

prodlení

s

plněním

své

povinnosti

a/nebo

vznikla

z důvodů jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze
na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. Smluvní strany se zavazují upozornit
druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící
řádnému plnění této Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí

k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

IX.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

IX. 1.
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
IX.2.
IX.2. Zhotovitel je povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy objednatele a řídit se jeho pokyny.

IX.3.
IX.3. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé a nezbytné v zájmu
objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Zhotovitel je dále povinen oznámit
objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění podle této rámcové dohody
a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
IX.4.
IX.4. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné či neúčelné nebo jsou v rozporu
se zákonem nebo jinými právními předpisy, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele

upozornit. Bude-li objednatel přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat, má objednatel právo:
(a) požádat o písemné potvrzení pokynu;
(b) přerušit poskytování plnění za předpokladu, že pokyny objednatele jsou v rozporu ss touto
Rámcovou dohodou.

IX.5.
IX.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zásadních otázkách postupu při poskytování
geodetických prací a zařizování záležitostí podle této rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen
informovat objednatele oo svém postupu ve všech případech, kdy oo to bude objednatelem požádán.
Zhotovitel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při zařizování

záležitostí podle této rámcové dohody.
IX.6.
IX.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu vznikne při realizaci

této rámcové dohody anebo Prováděcí smlouvy v případě, že poskytované plnění se ukáže být
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nedostatečné, neúplné a/nebo v rozporu s touto rámcovou dohodou, Prováděcí smlouvou či s právními
předpisy.
IX.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při poskytování plnění dle této rámcové dohody
IX.7.

a Prováděcích smluv v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

IX.8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této
IX.8.
Rámcové dohody a plnění závazků z ní vyplývajících.

IX.9. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakákoliv jiná rozhodnutí
IX.9.
nezbytná pro řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Rámcové dohody.
IX. 10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení, není
v úpadku, ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat.

je
IX. 11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel na shora uvedené prohlášení a závazky spoléhá a bere je
do úvahy při uzavírání této Rámcové dohody.
IX. 12. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení geodetických
prací podle dohody, resp. Prováděcí smlouvy. Zhotovitel přizve k předávání hranic i případné uživatele
dle evidence LPIS.

je předmětem této smlouvy, není
IX. 13. Podklady pro zpracování díla, jakož ii samotné dílčí plnění, které je
zhotovitel bez souhlasu objednatele oprávněn poskytovat jiným osobám.
IX. 14. Do převzetí dílčího plnění objednatelem odpovídá za rozpracované dílo zhotovitel.
IX. 15. Dojde-li v průběhu prací na plnění dle této rámcové dohody ke zjištění nesrovnalostí nebo chyb
v podkladech, způsobených spoluúčastí objednatele nebo třetí osoby, případně ke změně nebo nedodání
podkladů, budou případné změny termínů řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasených
smluvními stranami.
IX. 16.Objednatel
16.Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat plnění předmětu dohody.
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X.

DOBA TRVÁNÍ DOHODY A ODSTOUPENÍ OD NÍ

X.l. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou:
a)

24 měsíců ode dne uzavření této dohody nebo

b)

do vyčerpání finančních prostředků podle čl. II. odst. II.3
II.3 této dohody,

a to podle toho, která ze skutečností podle písni, a) a b) nastane dříve.
X.2. Tuto dohodu může kterýkoliv z jejích účastníků vypovědět bez uvedení důvodu s tříměsíční
výpovědní dobou, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi doručena druhé straně.
X.3. Objednatel je vedle způsobů a důvodů stanovených občanským zákoníkem oprávněn odstoupit od
této rámcové dohody bez jakýchkoliv sankcí v případě, že se zhotovitel dopustí podstatného porušení této
dohody, za které se považuje:

a) prodlení ss řádným zhotovením díla na základě Prováděcí smlouvy po dobu delší než 14
dnů.

b) prodlení ss odstraněním vad díla na základě Prováděcí smlouvy delší než 14 dnů,
c) opakující se vada díla (k naplnění této podmínky je třeba alespoň dvojí zjištění vad, které
byly zhotoviteli objednatelem písemně vytknuty a předloženy k odstranění),

d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele,
e) soupis dílčího plnění (příloha faktury) nebude odpovídat provedeným pracím,
použitému materiálu a objednávce,

f)

porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XIII.

X.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této dohody v případě, kdy
a) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé nebo zkreslené informace, které
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření rámcové dohody,
b) bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenění řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo zhotovitel vstoupí do
likvidace.
X.3. Odstoupení od této dohody musí být učiněno písemným oznámením oo odstoupení druhé straně.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně. Odstoupení
od této dohody se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani nároku na náhradu škody.
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Č.

X. 4. Zanikne-li závazek vypracovat dílo před jeho dokončením z důvodů vzniklých na straně zhotovitele,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady na zajištění zhotovitele
pro dokončení dílčího plnění nebo části dílčího plnění.

XI.

DORUČOVÁNÍ

1. Není-li v této dohodě výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi smluvními stranami
XI. 1.

musí být písemná a doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této dohody výhradně
(a) osobně, (b) doporučeným dopisem poštou, (c) kurýrní službou ss potvrzením o doručení nebo (d) jako
datová zpráva do datové schránky. Oznámení (zásilka) učiněné výše uvedeným způsobem se považuje za
řádně doručené druhé smluvní straně:

a) v případě osobního doručení okamžikem přijetí oznámení (zásilky) osobou uvedenou v záhlaví
této smlouvy nebo osobou pověřenou příslušnou smluvní stranou k převzetí daného oznámení
(zásilky);
b) v případě zaslání doporučenou poštou okamžikem převzetí příslušnou smluvní stranou, nebo
pokud příslušná smluvní strana oznámení (zásilku) nepřevezme (i) uplynutím 3 pracovních dnů
od data uložení zásilky na poště adresáta nebo (ii) v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí
poštovní zásilky;

c) v případě zaslání kurýrem okamžikem převzetí příslušnou smluvní stranou, nebo pokud příslušná
smluvní strana oznámení (zásilku) nepřevezme okamžikem, kdy je zásilka vrácena odesílateli;

d) v případě zaslání datovou zprávou do datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění přístup k danému oznámení (zásilce).

XI.2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 573 občanského zákoníku.
XI.2.
XI.3 Každá smluvní strana je povinna oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu veškeré
XI.3

změny údajů uvedených v záhlaví této dohody a veškeré další změny své poštovní adresy, a to některým
ze způsobů podle odst. X.l.

XII.

SMLUVNÍ POKUTY

je zhotovitel povinen
XII. 1.
1. V případě prodlení s dodáním dílčího plnění na základě Prováděcí smlouvy je
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
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XII.2. V případě prodlení ss odstraněním vady dílčího plnění podle či. VII. odst. VII.3
XII.2.
VII.3 je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
XII.3. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení.
XII.3.

XII.4. Ujednáním oo smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, ii když přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 pracovních dnů
XII.5.
ode dne obdržení výzvy k jejich uhrazení.

XII.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této dohody jsou řádně a včas
XII.6.
splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet věřitele nej později v poslední den lhůty její
splatnosti.
XII. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této dohodě považují za
přiměřené a vzdávají se tímto práva domáhat se u soudu jejich snížení.

XIII. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANY INFORMACÍ
XIII. 1.
1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti ss realizací této rámcové dohody přijdou jeho
pověření zaměstnanci do styku ss osobními nebo citlivým údaji, učiní veškerá opatření k tomu,
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přesunům nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
XIII.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění rámcové dohody ii po jejím ukončení či odstoupení od ní
zachovávat mlčenlivost oo všech skutečnostech, oo kterých se dozví v souvislosti ss jejím plněním. Tím není

dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této rámcové dohody jako svou referenci ve svých
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
XIII.3.
XIII.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této rámcové dohody je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 KČ,
KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
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XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV. 1. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato dohoda a budou průběžně číslovány.
XIV.2. Pokud tato dohoda nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se
příslušným ustanovením občanského zákoníku.
XIV.3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
XIV.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu zašle správci
registru smluv k uveřejní podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu. Zástupci obou
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto dohodu podepsat. Smluvní
strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této dohody není obchodním tajemstvím podle § 504
občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech,
které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního
tajemství.
XIV.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této dohody v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
XIV.6. Pokud kterékoliv ustanovení rámcové dohody nebo jeho část:
a)

bude neplatné či nevynutitelné,

b)

stane se neplatným či nevynutitelným,

c)

bude shledáno neplatným

či

nevynutitelným soudem či jiným orgánem,

pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení
rámcové dohody nebo jejich částí.
V

Renata Oulehlová, starostka města
Město Sokolov
Rokycanova 1929
35S 01 Sokolov
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