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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

FEMAT Radotín s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA
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TATO RÁMCOVÁ DOHODA (dále jen „Dohoda“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 131 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o ZVZ“), a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání:
Róbert Procházka
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ
A
FEMAT Radotín s.r.o.
se sídlem:
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5
jednající:
Ing. Aleš Fichtl, ředitel, na základě plné moci ze dne 02. 01. 2015
IČO:
17048818
DIČ:
CZ17048818 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
27-6613720227/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C2182
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ
OBJEDNATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ JAKO „Smluvní strana“.
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I.
Účel a předmět Dohody
1.

Dohoda mezi Objednatelem a Poskytovatelem se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné
zakázky s názvem „Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky
Škoda 2018 – 2021“, systémové číslo na profilu zadavatele E-ZAK: P17V00001766
(dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním
řízení v souladu s ustanovením § 53 Zákona o ZVZ.

2.

Účelem Dohody je úprava podmínek týkajících se poskytování servisních a opravárenských prací
pro osobní automobily tvořící vozový park Objednatele a dalších souvisejících činností
specifikovaných v Dohodě po dobu trvání Dohody, včetně stanovení způsobu jejich objednávání
a úhrady.

3.

Předmětem Dohody je závazek Poskytovatele řádně, včas, na svůj náklad a na své nebezpečí
poskytovat Objednateli servisní a opravárenské práce a další níže specifikované související
činnosti (dále jen „Služby“) pro osobní automobily značky Škoda typu Fabia, Octavia, Rapid
a Superb tvořící vozový park Objednatele (dále jen „Automobil“), a to za podmínek a způsobem
stanovených touto Dohodou, zadávacími podmínkami předmětné Veřejné zakázky a nabídkou
Poskytovatele podanou na Veřejnou zakázku.

4.

Součástí závazku Poskytovatele v rámci Služeb dále je:

5.

a)

povinnost poskytnout součinnost při zajištění likvidace pojistných událostí Automobilů;

b)

povinnost akceptovat platby od pojišťoven v případě likvidace pojistných událostí
Automobilů;

c)

odtah nepojízdných Automobilů po celém území České republiky;

d)

poskytnutí náhradního automobilu zdarma v případě požadavku Objednatele;

e)

nepřetržitá asistenční služba na území České republiky;

f)

vyzvednutí a přistavení Automobilu v sídle Objednatele v případě záruční i pozáruční
opravy;

g)

příprava Automobilů na pravidelné prohlídky STK včetně emisních kontrol;

h)

garance použití pouze schválených a kalibrovaných diagnostických zařízení, měřících
přístrojů a nářadí;

i)

povinnost dodržovat při poskytování Služeb technologické postupy stanovené výrobcem
automobilů značky Škoda;

j)

dodávka náhradních dílů, které Poskytovatel použije při opravě Automobilů, přičemž
veškeré náhradní díly použité Poskytovatelem v rámci poskytování Služeb musejí
být originálními nebo značkovými náhradními díly kategorie „A“, případně díly, které jsou
vyrobeny nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly.

Předmětem Dohody dále je závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně a včas
poskytnuté Služby ceny v souladu s článkem IV. Dohody a dle Přílohy č. 1a Dohody.
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II.
Podmínky poskytování jednotlivých Služeb
1.

Jednotlivé Služby budou Poskytovatelem poskytovány na základě písemných objednávek
ze strany Objednatele (dále jen „Objednávky“) doručených v listinné nebo elektronické podobě
kontaktní osobě Poskytovatele (oprávněná osoba dle článku VI. odst. 8. Dohody), a to nejpozději
24 hodin před požadovaným termínem poskytnutí konkrétní Služby. V odůvodněných případech
(např. havárie Automobilu) může být lhůta Objednávky zkrácena o nevyhnutelně potřebnou dobu
a Objednávka může být realizována telefonicky. Řádně uskutečněná Objednávka v písemné
formě bude provedena dodatečně. V případě požadavků na zajištění Služby dle článku I. odst.
2 a odst. 4 písm. c), e) a f) Dohody je možno plnění Objednávky objednat taktéž telefonicky
s tím, že řádně uskutečněná Objednávka v písemné formě bude opět provedena dodatečně.

2.

Objednávky Objednatele musejí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti, tedy označení
Smluvních stran, potřebné informace o rozsahu požadovaných Služeb, požadovaný termín
převzetí Automobilu, informace o tom, zda je Automobil v záruční době, popř. zda Objednatel
požaduje poskytnutí náhradního automobilu.

3.

V případě pochybností o informacích v Objednávce je Poskytovatel povinen si od Objednatele
vyžádat doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něj dostačující
a nemůže se z tohoto důvodu zprostit zodpovědnosti za případné nesplnění či vadné splnění
Objednávky.

4.

Poskytovatel se zavazuje potvrdit přijetí Objednávky písemně v listinné či elektronické podobě
nebo telefonicky ihned, nejpozději však do 24 hodin po jejím doručení, a po převzetí Automobilu
k poskytnutí Služby uvede na zakázkovém listu mimo jiné tyto údaje:
a)

identifikace Automobilu (RZ, typ Automobilu, VIN kód, stav tachometru a paliva);

b)

popis Služby;

c)

datum přijetí Automobilu;

d)

popř. termín a místo převzetí náhradního automobilu;

e)

termín dokončení Služby;

f)

předběžnou cenu Služby.

5.

Poskytovatel je povinen Objednateli písemně (v mimořádných případech telefonicky) oznámit
ve lhůtě do 24 hodin po přijetí Objednávky, že není schopen zajistit požadované Služby nebo
jejich část (např. zapůjčení náhradního automobilu) anebo není schopen dodržet termín stanovený
v Objednávce a je povinen navrhnout možnost náhradního termínu, popř. náhradního řešení
poskytnutí Služby.

6.

Objednávky a potvrzení Objednávek mohou být prováděna výhradně mezi oprávněnými osobami
Objednatele a Poskytovatele uvedenými ve článku VI. odst. 8 Dohody.

7.

Veškeré odchylky od Služby specifikované v Objednávce mohou být Poskytovatelem prováděny
pouze na základě písemného odsouhlasení Objednavatelem. Jestliže Poskytovatel poskytne
Služby či jiná plnění nad rámec Objednávky, nevznikne mu tímto poskytnutím nárok na jeho
úhradu.

8.

Poskytovatel se zavazuje včas informovat Objednatele o nutnosti rozšířit rozsah Služeb
dle Objednávky a eventuálně zvýšit předběžnou cenu Služby. V případě, že Objednatel
neposkytne souhlas k rozšíření rozsahu Služeb či úpravě ceny, bude Automobil v rámci možností
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uveden do původního stavu (stav v době převzetí Automobilu Poskytovatelem) a Objednatel
při převzetí Automobilu od Poskytovatele potvrdí na zakázkovém listu zápis o nesouhlasu
s poskytnutím Služby (týká se především oprav, které mají vliv na bezpečný provoz Automobilu
a bezpečí uživatelů).
9.

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby standardními způsoby, dodržovat obecně závazné
právní předpisy a technické normy vztahující se k jeho činnosti, řídit se Dohodou, pokyny
Objednatele a Objednatelem předanými podklady. Jakýkoliv nadstandardní způsob poskytování
Služeb je Poskytovatel oprávněn použít výhradně na své náklady s tím, že Objednateli bude
účtována cena jako při poskytování Služby standardním způsobem.

10. Poskytovatel je povinen provádět Služby řádně, včas, s potřebnou odbornou péčí a v souladu
se zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen jednat podle pokynů Objednatele
s tím, že se může od těchto pokynů odchýlit, jen je-li to naléhavě nutné v zájmu Objednatele
a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas dle odst. 7. tohoto článku.
11. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi
a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění účelu Dohody, a že rozsah předmětu Dohody bude
plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací.
12. V případě větší kumulace Objednávek stanoví Objednatel prioritu jejich plnění.
13. Při předání Automobilu Poskytovatelem zpět Objednateli bude Smluvními stranami odsouhlasen
a písemně potvrzen zakázkový list, který bude sloužit zároveň jako podklad pro účely fakturace.
Objednatel na zakázkovém listě doplní stav tachometru při předání Automobilu Poskytovatelem.
14. Poskytovatel je povinen průběžně předávat Objednateli vše, co od/pro Objednatele při plnění
Dohody získal, zejména potřebnou dokumentaci, kterou za Objednatele převzal v průběhu plnění
Dohody (např. doklady k namontovaným náhradním dílům, technický průkaz apod.) včetně
demontovaných náhradních dílů získaných při plnění Služeb.
15. Objednavatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění
závazků Poskytovatele podle Dohody; v případě, že ke splnění závazku Poskytovatele bude
zapotřebí, aby Poskytovatel jednal jménem Objednatele, poskytne Objednatel Poskytovateli
k jednání plnou moc v nezbytném rozsahu.

III.
Místo poskytování Služby
1.

Místem plnění závazku Poskytovatele dle článku I. odst. 3 Dohody je provozovna Poskytovatele
se sídlem Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5 (dále jen „Provozovna“), v níž bude Poskytovatel
zajišťovat poskytování příslušných Služeb.

2.

Místem plnění závazku Poskytovatele dle článku I. odst. 4. písm. a), c), d) a e) je území celé
České republiky.

3.

Poskytovatel je povinen přebírat a zpět předávat Automobily v sídle Objednatele, popř. v místě
určeném dle oboustranné dohody Smluvních stran.

4.

Dopravu Automobilu do a z Provozovny dle odst. 1 tohoto článku Dohody zajišťuje Poskytovatel
vlastní kapacitou a na vlastní náklady za podmínek stanovených dle Dohody.
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IV.
Ceny, platební podmínky
1.

Ceny za poskytování jednotlivých Služeb poskytovaných v rámci Objednávek jsou stanoveny
na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1a Dohody (sloupec C) bez daně z přidané
hodnoty. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou
právní úpravou 21 %. Tyto částky jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné.

2.

Ceny za poskytnutí náhradních dílů použitých pro uskutečnění Služby mimo položek uvedených
v Příloze č. 1a Dohody bude Poskytovatel účtovat ve výši shodné s cenami bez DPH uvedenými
v oficiálním ceníku náhradních dílů Poskytovatele (týkající se Automobilů Objednatele)
v aktuálním platném znění v době podání nabídky Poskytovatele k této Veřejné zakázce.
Tyto ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu trvání Dohody, a zahrnují
veškeré náklady Poskytovatele spojené s prodejem náhradních dílů Objednateli. Ceník předložil
Poskytovatel Objednateli v elektronické verzi (Microsoft Office – Excel) před podpisem této
Dohody.

3.

Ceny hodinové sazby za práce v rámci Služeb uskutečněné Poskytovatelem mimo položek
uvedených v Příloze č. 1a Dohody bude Poskytovatel účtovat ve výši shodné s cenami
bez DPH uvedenými v oficiálním ceníku servisních prací Poskytovatele (týkající se Automobilů
Objednatele) v aktuálním platném znění v době podání nabídky Poskytovatele k této Veřejné
zakázce. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu trvání Dohody,
a zahrnují veškeré náklady Poskytovatele spojené s pracemi uskutečněnými v rámci Služeb.
Ceník předložil Poskytovatel Objednateli v elektronické verzi (Microsoft Office – Excel)
před podpisem této Dohody.

4.

Smluvní strany sjednávají, že za Služby uskutečněné Poskytovatelem v průběhu trvání Dohody
na základě Objednávek zaplatí Objednatel Poskytovateli cenu, která se vypočte podle skutečně
poskytnutých Služeb (normohodiny) v rámci příslušné Objednávky, tzn. dle skutečného množství
konkrétních činností a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1a Dohody, cen poskytnutých
náhradních dílů a cen hodinové sazby. Tyto veškeré ceny jsou konečné, neměnné a platné
po celou dobu trvání Dohody a zahrnují veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním
Služby.

5.

Náklady na spotřebu pohonných hmot (dále jen „PHM“) Automobilů, spotřebovaných
Poskytovatelem při dopravě Automobilů z/do Provozovny Poskytovatele budou Poskytovatelem
nahrazeny formou odečtu z konečné ceny příslušného daňového a účetního dokladu (z celkové
fakturované částky bez DPH) za vykonání Služby. Výše tohoto odečtu bude vypočítána
dle vzorce: [průměrná spotřeba Automobilu (udaná výrobcem v technickém průkaze – údaj
pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie) x skutečně projetá vzdálenost
(na základě údajů o stavu tachometru sepsaném při převzetí a předání Automobilu v zakázkovém
listě)] /100 = množství spotřebované PHM x aktuální cena PHM (určená vyhláškou vydanou
Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v souladu s § 189 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) = cena odečtené částky z konečné
fakturované ceny bez DPH.

6.

Poskytovatel bere na vědomí, že v případě Služeb poskytovaných na základě pojistných událostí
uhradí Objednavatel Poskytovateli pouze částku odpovídající spoluúčasti nebo rozdílu mezi
celkovou cenou Služby a částkou, kterou uhradí pojišťovna.
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7.

Cena Služby je splatná po řádném dodání a převzetí Služby na základě daňového a účetního
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen provádět
fakturaci poskytnutých Služeb průběžně, a to vždy nejpozději k 15. dni následujícího
kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly Služby řádně poskytnuty. Každá faktura musí
mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran
včetně platebních údajů, specifikace poskytovaných Služeb, popř. kalkulace použitých
náhradních dílů, identifikace Objednávky a doba plnění, den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
fakturovanou částku bez/včetně daně z přidané hodnoty) a bude mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Dohody z Centrální
evidence smluv Objednatele: 170091 (viz také záhlaví Dohody). Každá faktura za Služby
poskytnuté pro Automobily z Technické pomoci OPŽP musí obsahovat název projektu: „Úhrada
nákladů na provoz osobních automobilů pro OPŽP 2014 – 2020“ a jeho číslo
CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005147.

8.

Přílohou každé faktury musí být podrobné vyúčtování poskytovaných Služeb předložené formou
zakázkového listu potvrzeného oběma Smluvními stranami.

9.

Splatnost faktury se sjednává v délce 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.
Cena bude Poskytovateli hrazena bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený
v záhlaví Dohody a na faktuře v české měně (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje uvedené
na faktuře budou v této měně. Závazek Objednatele je splněn odepsáním příslušné částky z účtu
Objednatele. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
údaje či některé náležitosti budou chybět. Nová lhůta splatnosti počíná běžet doručením opravené
faktury Objednateli, přičemž Objednatel není v prodlení.

V.
Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu
1.

Rozsah, kvalita a provedení Služeb musí přesně odpovídat požadavkům Objednatele a vymezení
uvedenému v Dohodě.

2.

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby po dobu trvání Dohody na svůj náklad
a své nebezpečí.

3.

Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů
a Dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
a k minimalizaci vzniklých škod.

4.

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní strany
s jejím vlastním plněním.

5.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Dohody. Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

6.

Na provedené Služby poskytuje Poskytovatel Objednateli záruku nejméně v délce
24 kalendářních měsíců nebo po ujetí 20 000 km od poskytnutí Služby na Automobilu podle toho,
která událost nastane dříve.
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7.

Případné vady Služby je Objednatel povinen reklamovat Poskytovateli neprodleně po jejich
zjištění písemnou formou a vyhrazuje si právo vadnou Službu anebo její část nepřevzít
analogicky dle čl. II. odst. 8 Dohody.

8.

Poskytovatel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do 2 pracovních
dnů od učiněné reklamace Objednatelem, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto mezi
Smluvními stranami jinak.

9.

Případná odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Hradí se skutečná škoda v plné výši, její výše není Smluvními stranami omezena. Škoda se hradí
v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby
Objednatele v konkrétním případě.

10. Poskytovatel odpovídá po převzetí Automobilu od Objednatele za poškození, ztrátu Automobilu
či jeho příslušenství či za jiné škody dle obecné závazných právních předpisů.
11. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání Dohody bude mít sjednáno a platně uzavřeno
pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, a to včetně škody
způsobené při podnikatelské činnosti, přičemž pojistná smlouva Poskytovatele bude
mít minimální limit pojistného plnění ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milión pět set tisíc
korun českých). Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do originálu
pojistné smlouvy. Poskytovatel je dále povinen Objednatele bezodkladně písemně informovat
o jakékoliv změně této pojistné smlouvy.

VI.
Ostatní a sankční ujednání
1.

Poskytovatel je povinen plnit své závazky vyplývající z Dohody za podmínek stanovených
Dohodou, a to vždy s maximálně možným vynaložením odborné péče a postupovat v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.

2.

Poskytovatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků a zejména o skutečnostech, které mohou
být významné pro rozhodování Objednatele ve věcech Dohody.

3.

Poskytovatel se zavazuje svou činnost uskutečňovat v souladu se zájmy Objednavatele
a při veškeré své činnosti dbát dobré jméno Objednatele a nedopustit se jednání, které by mohlo
dobré jméno Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit.

4.

Poskytovatel se zavazuje, že dostane-li se v průběhu plnění Dohody do kontaktu s osobními údaji,
bude je ochraňovat a nakládat s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy. Smluvní strany
se v případě kontaktu s osobními údaji, které budou spadat pod zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek k Dohodě spočívající
v dohodě o zpracování takových osobních údajů.

5.

V případě, že je předmět plnění Veřejné zakázky či jakákoliv její část plněna prostřednictvím
poddodavatele je Poskytovatel zavázán, jako by plnil sám.

6.

Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a závazky z Dohody na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. Jakékoliv jednání učiněné
v rozporu s tímto ustanovením je neplatná.
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7.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob poskytování Služeb Poskytovatelem. Zjistí-li
Objednatel, že Poskytovatel provádí Služby v rozporu s Dohodou, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným postupem a činnost nadále
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Poskytovatel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu
poskytnuté a postup Poskytovatele by nepochybně vedl k porušení Dohody, je Objednatel
oprávněn od Dohody odstoupit nebo nechat vadně prováděné Služby provést třetí stranou
a na náklady Poskytovatele.

8.

Oprávněnými osobami Objednatele a Poskytovatele jsou v záležitostech plnění Dohody:
a)

za Objednatele:
Róbert Procházka
email: Robert.Prochazka@mzp.cz,
tel.: +420 267 122 241, mob. tel.: xxxxxxxxxx.

b)

za Poskytovatele:
Václav Hájek,
email: xxxxxxxxxx,
tel.: xxxxxxxxxx.

9.

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby uvedené v odst. 8 tohoto
článku, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit,
přičemž o takovéto změně není třeba uzavírat dodatek k Dohodě.

10. Sankční ujednání:
a)

pro případ prodlení se zaplacením faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli úrok
z prodlení ve výši dle příslušných právních předpisů;

b)

pro případ prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služby nebo prodlení s odstraněním řádně
reklamované vady Služby se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny dané Služby
za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny dané Služby;

c)

pro případ porušení jakékoliv další povinnosti Poskytovatele stanovené Dohodou se sjednává
smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový případ.

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení
povinné Smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany
na náhradu škody.

VII.
Trvání a skončení Dohody
1.

Dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců od data nabytí účinnosti Dohody nebo
do vyčerpání stanoveného finančního limitu ve výši 3 643 575,- Kč bez DPH (slovy: tři milióny
šest set čtyřicet tři tisíce pět set sedmdesát pět korun českých), podle toho, který okamžik nastane
dříve.

2.

Smluvní strany se dohodly, že Dohodu lze předčasně ukončit dohodou Smluvních stran
či odstoupením od Dohody jednou ze Smluvních stran z důvodu podstatného porušení Dohody
druhou Smluvní stranou definovaných v odst. 3 až 5 tohoto článku. Dohoda Smluvních stran
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i odstoupení od Dohody musejí mít písemnou formu. Odstoupení od Dohody je účinné dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
3.

Smluvní strany jsou oprávněny Dohodu vypovědět bez udání důvodu, přičemž v tomto případě
výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

4.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn Dohodu ukončit písemnou výpovědí
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli jestliže:
a)

Poskytovatel opakovaně (nejméně třikrát) nepotvrdí přijetí Objednávky Objednateli ve lhůtě
stanovené dle čl. II. odst. 4 Dohody, nebo

b)

Poskytovatel opakovaně (nejméně třikrát) neposkytne Službu dle Objednávky ve lhůtě
stanovené v Poskytovatelem potvrzené Objednávce, nebo

c)

Poskytovatel opakovaně (nejméně třikrát) neodstraní reklamované vady poskytnuté Služby
ve lhůtě pro vyřízení reklamace stanovené dle čl. V. odst. 8 Dohody, nebo

d)

Poskytovatel opakovaně (nejméně třikrát) předloží chybnou fakturu za poskytnutou Službu,
která bude obsahovat špatné údaje nebo nebude obsahovat požadované údaje dle Dohody
a příslušných právních předpisů,

a to vše posuzováno v rámci šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
5.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Dohody, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Dohody, nebo

b)

zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Dohody
ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné
a otevřené soutěže.

6.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Dohody v případě, že Objednatel bude
v prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury za poskytované Služby delším
než 30 dnů od uplynutí lhůty splatnosti takové faktury a k úhradě nedojde ani po písemné výzvě
Poskytovatele.

7.

V případě zániku Dohody dle odst. 2 až 6 tohoto článku se Smluvní strany zavazují vypořádat
si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Dohoda a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny Dohodou, se řídí Občanským zákoníkem a souvisejícími
právními předpisy.

2.

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s Dohodou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran, a to do 30 dnů ode dne,
kdy o sporu jedna Smluvní strana písemně uvědomí druhou Smluvní stranu. V případě, že tyto
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spory nebudou ani v této době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.
3.

V případě, že některé ustanovení Dohody je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení Dohody v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž byla Dohoda uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit
od ostatního obsahu Dohody. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné ustanovení Dohody ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Dohodě jako celku.

4.

Dohoda může být, vyjma změn oprávněných osob podle článku VI. odst. 8 Dohody, měněna nebo
doplňována pouze dohodou Smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

5.

Poskytovatel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje umožnit
všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky,
a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při plnění povinností
vyplývajících z dalších právních předpisů (zejména Zákon o ZVZ a zákon č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

6.

Poskytovatel se zavazuje během poskytování Služeb i po ukončení Dohody zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním Služeb dozví.

7.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření
Dohody a plnění závazků z ní vyplývající.

8.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení,
není v úpadku ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat.

9.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě Dohody. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Dohodou.

10. Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení
mají platnost originálu. 2 vyhotovení Dohody obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží
Poskytovatel.
11. Poskytovatel uzavřením Dohody výslovně souhlasí, aby Dohoda a/nebo jakákoliv část včetně
všech případných dodatků a příslušná metadata k ní byla Objednatelem zveřejněna způsobem
umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem
v souladu s příslušnými právními předpisy.
12. Nedílnou součástí Dohody je Příloha č. 1a – Ceník náhradních dílů a pracovních úkonů.
13. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv dle příslušného právního předpisu.
Uveřejnění Dohody a příslušných metadat, popř. dodatků a dalších informací v Informačním
systému Registr smluv provede Objednatel.
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14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

OBJEDNATEL
V Praze, dne 11. 04. 2018

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního

POSKYTOVATEL
V Praze, dne 16. 04. 2018

FEMAT Radotín s.r.o.
Ing. Aleš Fichtl
ředitel, na základě plné moci
ze dne 02. 01. 2015
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Příloha č. 1a: Ceník náhradních dílů a pracovních úkonů

1.

Služby

Cena
v Kč za
hodinovou
sazbu/L/ks
bez DPH

Cena
v Kč za
hodinovou
sazbu/L/ks
s DPH

Měrná
jednotka

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda 5J Fabia 1390,
benzin, 63 kW, r. 2010
- malá (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

715,-

865,15

prohlídka

110

2 449,48

2 963,87

motorový olej doporučený
výrobcem

470,-

568,70

L

3,2

1 504,-

1 819,84

175,48

212,33

ks

1

175,48

212,33

výpustný šroub/podložka

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
Škoda 5J Fabia 1390,
benzin, 63 kW, r. 2010
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

1 040,-

1 258,40

prohlídka

160

4 535,48

5 487,93

motorový olej doporučený
výrobcem

470,-

568,70

L

3,2

1 504,-

1 819,84

filtr olejový*

175,48

212,33

ks

1

175,48

212,33

filtr vzduchový*

572,02

692,14

ks

1

572,02

692,14

filtr prachový*

404,46

489,40

ks

1

404,46

489,40

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

svíčka zapalovací*

196,13

237,32

ks

4

784,52

949,27

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

filtr olejový*

2.

výpustný šroub/podložka

Kusy/litry/
pracovní
Předpokládaná Předpokládaná
jednotky cena za 1 rozsah cena za 1 rozsah
bez DPH
s DPH
dané
výrobcem
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3.

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda 5J Fabia 1422,
nafta, 59 kW, r. 2010
- malá (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

715,-

865,15

prohlídka

110

3 364,50

4 071,05

motorový olej doporučený
výrobcem

620,-

750,20

L

3,8

2 356,-

2 850,76

238,50

288,59

ks

1

238,50

288,59

výpustný šroub/podložka

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda 5J Fabia 1422,
nafta, 59 kW, r. 2010
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

1 040,-

1 258,40

prohlídka

160

4 615,98

5 585,34

motorový olej doporučený
výrobcem

620,-

750,20

L

3,8

2 356,-

2 850,76

filtr olejový*

238,50

288,59

ks

1

238,50

288,59

filtr vzduchový*

572,02

692,14

ks

1

572,02

692,14

filtr prachový*

404,46

489,40

ks

1

404,46

489,40

5,-

6,05

ks

1

5,-

6,05

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda Rapid 1190,
benzin, 63 kW, r. 2010
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

585,-

707,85

prohlídka

90

4 598,84

5 564,60

motorový olej doporučený
výrobcem

620,-

750,20

L

4

2 480,-

3 000,80

266,64

322,63

ks

1

266,64

322,63

filtr olejový*

4.

výpustný šroub/podložka

5.

filtr olejový*
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6.

filtr vzduchový*

590,53

714,54

ks

1

590,53

714,54

filtr prachový*

621,67

752,22

ks

1

621,67

752,22

výpustný šroub/podložka

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda Octavia Combi
1,4 TSI, r.v. 2016, 81 kW,
6-stup. Mech./CNG
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

585,-

707,85

prohlídka

90

6 939,92

8 397,30

motorový olej

620,-

750,20

L

4

2 480,-

3 000,80

filtr olejový

186,93

226,19

ks

1

186,93

226,19

filtr vzduchový

552,33

668,32

ks

1

552,33

668,32

filtr prachový

567,42

686,58

ks

1

567,42

686,58

svíčka zapalovací*

398,36

482,02

ks

4

1 593,44

1 928,06

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

919,80

1 112,96

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda Octavia III 2,0 Tdi,
r.v. 2016, 110 kW, 4x4
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

585,-

707,85

prohlídka

90

4 971,50

6 015,52

motorový olej

620,-

750,20

L

5

3 100,-

3 751,-

výpustný šroub/podložka
soubor ND* a pracovních
jednotek potřebných
pro pravidelnou servisní
prohlídku pohonu na CNG
(pracovní úkony předepsané
výrobcem s výměnou
uvedených ND)

7.

1
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8.

9.

filtr olejový

238,50

288,59

ks

1

238,50

288,59

filtr vzduchový

596,56

721,84

ks

1

596,56

721,84

filtr prachový

396,44

479,69

ks

1

396,44

479,69

výpustný šroub/podložka

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

cena normohodiny
za prohlídku

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda Superb Tdi,
r.v. 2015, 1968, 125 kW
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

720,-

871,20

prohlídka

90

4 803,42

5 812,14

motorový olej

620,-

750,20

L

4,5

2 790,-

3 375,90

filtr olejový

238,50

288,59

ks

1

238,50

288,59

filtr vzduchový

555,87

672,60

ks

1

555,87

672,60

filtr prachový

444,05

537,30

ks

1

444,05

537,30

výpustný šroub/podložka

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

cena normohodiny
za prohlídku

800,-

968,00

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda Superb 2,0 TDI,
r.v. 2017, 140 kW,
6-stup.automat. 4x4
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)

720,-

871,20

prohlídka

90

4 920,50

5 953,81

motorový olej doporučený
výrobcem

620,-

750,20

L

4,7

2 914,-

3 525,94

filtr olejový*

238,50

288,59

ks

1

238,50

288,59

filtr vzduchový*

596,56

721,84

ks

1

596,56

721,84

filtr prachový*

396,44

479,69

ks

1

396,44

479,69
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výpustný šroub/podložka

55,-

66,55

cena normohodiny
za prohlídku

800,-

968,-

1 280,-

ks

1

55,-

66,55

1 548,80

prohlídka

160

7 571,94

9 162,05

620,-

750,20

L

5,5

3 410,-

4 126,10

filtr olejový*

238,50

288,59

ks

1

238,50

288,59

filtr vzduchový*

598,56

724,26

ks

1

598,56

724,26

filtr prachový*

396,44

479,69

ks

1

396,44

479,69

55,-

66,55

ks

1

55,-

66,55

svíčka zapalovací*

398,36

482,02

ks

4

1 593,44

1 928,06

cena normohodiny
za prohlídku

800,-

968,-

výměna rozvodové sady
a vodní pumpy (součet
všech potřebných ND*,
11. provozních náplní
a kapalin)
- Škoda 5J Fabia 1390,
benzin, 63 kW, r. 2010

6 917,-

8 369,57

výměna

250

8 542,-

10 335,82

650,-

786,50

5 569,-

6 738,49

výměna

310

7 584,-

9 176,64

650,-

786,50

servisní prohlídka
dle ukazatele/km
- Škoda Superb 3,6,
r.v. 2014, 191 kW,
10.
6-stup.automat. 4x4
- velká (pracovní úkony
předepsané výrobcem
s výměnou uvedených ND)
motorový olej doporučený
výrobcem

výpustný šroub/podložka

cena normohodiny/pracovní
jednotky za výměnu
výměna rozvodové sady
a vodní pumpy (součet
všech potřebných ND*,
12. provozních náplní
a kapalin)
- Škoda Rapid 1190,
benzin, 63 kW, r. 2010
cena normohodiny/pracovní
jednotky za výměnu
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výměna rozvodové sady
a vodní pumpy (součet
všech potřebných ND*,
13. provozních náplní
a kapalin)
- Škoda Octavia III 2,0 Tdi,
110 kW, 4x4

výměna

340

10 138,-

12 266,98

výměna

340

10 828,-

13 101,88

7 928,-

9 592,88

650,-

786,50

8 108,-

9 810,68

800,-

968,-

225,-

272,25

výměna

225,-

272,25

výměna

225,-

272,25

výměna

nerozlišené úkony účtované
18. hodinovou sazbou
- Škoda Fabia

650,-

786,50

hodina

nerozlišené úkony účtované
19. hodinovou sazbou
- Škoda Octavia

650,-

786,50

hodina

nerozlišené úkony účtované
20. hodinovou sazbou
- Škoda Superb

800,-

968,-

hodina

klempířské práce
21. - hodinová sazba
- Škoda Fabia

199,-

240,79

hodina

cena normohodiny/pracovní
jednotky za výměnu
výměna rozvodové sady
a vodní pumpy (součet
všech potřebných ND*,
provozních náplní
14.
a kapalin)
- Škoda Superb 2,0 TDI,
140 kW, 6-stup. automat.
4x4
cena normohodiny/pracovní
jednotky za výměnu
demontáž, montáž,
vyvážení pneumatiky
15. na ráfku (plech) 14", 15"
vč. spotřebního materiálu
- Škoda Fabia
demontáž, montáž,
vyvážení pneumatiky
16. na ráfku (alu disk) 16", 17"
vč. spotřebního materiálu
- Škoda Octavia, Rapid
demontáž, montáž,
vyvážení pneumatiky
17. na ráfku (alu disk) 18"
vč. spotřebního materiálu
- Škoda Superb
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lakýrnické práce
22. - hodinová sazba
- Škoda Fabia

199,-

240,79

hodina

elektrikářské práce
23. - hodinová sazba
- Škoda Fabia

199,-

240,79

hodina

klempířské práce
24. - hodinová sazba
- Škoda Rapid

199,-

240,79

hodina

lakýrnické práce
25. - hodinová sazba
- Škoda Rapid

199,-

240,79

hodina

elektrikářské práce
26. - hodinová sazba
- Škoda Rapid

199,-

240,79

hodina

klempířské práce
27. - hodinová sazba
- Škoda Octavia

199,-

240,79

hodina

lakýrnické práce
28. - hodinová sazba
- Škoda Octavia

199,-

240,79

hodina

elektrikářské práce
29. - hodinová sazba
- Škoda Octavia

199,-

240,79

hodina

klempířské práce
30. - hodinová sazba
- Škoda Superb

199,-

240,79

hodina

lakýrnické práce
31. - hodinová sazba
- Škoda Superb

199,-

240,79

hodina

elektrikářské práce
32. - hodinová sazba
- Škoda Superb

199,-

240,79

hodina

1 470,-

1 778,70

sada

přední brzdové destičky*
33. - Škoda 5J Fabia 1390,
benzin, 63 kW, r. 2010
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přední brzdové kotouče*
34. - Škoda 5J Fabia 1390,
benzin, 63 kW, r. 2010

3 300,-

3 993,-

2ks

přední brzdové destičky*
35. - Škoda Rapid 1190,
benzin, 63 kW, r. 2010

1 740,-

2 105,40

sada

přední brzdové kotouče*
36. - Škoda Rapid 1190,
benzin, 63 kW, r. 2010

3 300,-

3 993,-

2ks

přední brzdové destičky*
37. - Škoda Octavia III 2,0 Tdi,
110 kW, 4x4

2 420,-

2 928,20

sada

přední brzdové kotouče*
38. - Škoda Octavia III 2,0 Tdi,
110 kW, 4x4

4 720,-

5 711,20

2 ks

přední brzdové destičky*
- Škoda Superb 2,0 TDI,
39.
140 kW, 6-stup. automat.
4x4

3 104,-

3 755,84

sada

přední brzdové kotouče*
- Škoda Superb 2,0 TDI,
40.
140 kW, 6-stup. automat.
4x4

7 600,-

9 196,-

2 ks

přední brzdové destičky*
41. - Škoda Superb 3,6, 191
kW, DSG 4x4

2 598,-

3 143,58

sada

přední brzdové kotouče*
42. - Škoda Superb 3,6, 191
kW, DSG 4x4

7 600,-

9 196,-

2 ks

*díly certifikované výrobcem dílů jako originální díl nebo náhradní díl kvalitativně rovnocenný
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