Rámcová dohoda č. SMLDEU-24-25/2018 na projektové práce na lesních cestách
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bankovní spojení:
zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Kiska, Ing. Radko Novotný, Ladislav Sedláček, Zdeněk Hofman
email:
(dále jen „objednatel")
a
1) Zhotovitel: Ing. Jan Němeček - projekční kancelář
Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové
IČO:
43487491
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
Ing. Janem Němečkem

key:

Public

Signer:

(dále jen „zhotovitel 1“)
a
2) Zhotovitel: Ing. Petr Vopata - PROLIS (projekce lesnických staveb)
Bezručova 1498/72, 500 02 Hradec Králové
IČO:
42206855
bankovní spojení:
zastoupený:
Ing. Petrem Vopatou
email:
(dále jen „zhotovitel 2")
a
3) Zhotovitel: Ing. David Pauzar - Projekty dopravních staveb
Srpnová 171,541 01 Trutnov
IČO:
71247815
bankovní spojení:
zastoupený:
Ing. Davidem Pauzarem
email:
(dále jen „zhotovitel 3“)
a
4) Zhotovitel: Ing. Jan Kubát
Pod Parkem 740, 543 01 Vrchlabí
IČO:
63185652
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel 4“)
a
5) Zhotovitel: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.
Prof. Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové
IČO:
28817613
DIČ:
CZ 28817613
bankovní spojení: 1
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Dlabáčkem
email:
(dále jen „zhotovitel 5“)
a
6) Zhotovitel: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČO:
28860080
DIČ:
CZ28860080
bankovní spojení:
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zastoupený:
Ing. Miroslavem Kučerou
email:
(dále jen „zhotovitel 6“)
a
7) Zhotovitel: Ing. Jiří Ježek
Riegrova 1049, 508 01 Hořice
IČO:
86992261
DIČ:
C
bankovní spojen
zastoupený:
Ing. Jiřím Ježkem
email:
(dále jen „zhotovitel 7“)
a
8) Zhotovitel: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:
64255611
DIČ:
bankovní spoje
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Jakoubkem
email:
(dále jen „zhotovitel 8“)
a
9) Zhotovitel: DiK Janák, s.r.o.
Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov
IČO:
62063600
DIČ:
CZ 62063600
bankovní spojení
zastoupený:
Ing. Stanislavem Janákem
email:
(dále jen „zhotovitel 9“)

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, podle § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon"),
Článek 1.
Předmět smlouvy
1. Smluvní strany se shodly na uzavření rámcové dohody na projektové práce a související výkony na
základě požadavků a potřeb objednatele v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje zhotoviteli
zaplatit za tyto služby cenu v souladu s ustanovením této smlouvy.
2.
Předmětem této rámcové smlouvy je v souladu s § 135 zákona úprava podmínek týkajících se
jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních projektových prací včetně inženýrské činnosti a
autorského dozoru. Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele
po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem
uchazečům. Objednatel pravděpodobně nebude vždy požadovat kompletní rozsah prací dle modelové
situace, která byla součástí zadávání veřejné zakázky na projektové práce.
3.
Zhotovitel se po dobu účinnosti této rámcové smlouvy zavazuje zajišťovat pro objednatele
zhotovení projektových dokumentací a další činnosti v souladu s touto rámcovou smlouvou.
4.
Jednotlivá dílčí plnění budou tedy zadávány na základě objednatelem zaslané výzvy k podání
nabídky všem uchazečům.
5.
Zhotovitelé zašlou objednateli nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána
na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele
smluvní strany schvalují dílčí objednávkou, popř. smlouvou. Na základě dohody všech smluvních stran
lze výzvy a nabídky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této
smlouvy).
6.
Vlastnické právo k dílčímu předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem předání
dílčího předmětu smlouvy. Objednatel současně s vlastnickým právem získává i oprávnění užít tyto
předměty jako autorské dílo, a to se všemi způsoby užití autorského díla bez omezení. Odměna za tuto

licenci je zahrnuta v ceně za předmět smlouvy a licence je udělována jako výhradní po dobu trvání
autorských majetkových práv k jednotlivým dílům.
Článek 2.
Práva a povinnosti objednatele
1.
Objednatel má právo provést kdykoliv kontrolu kvality realizace předmětu smlouvy, jakož i
plnění této smlouvy ze strany zhotovitele.
2.
Objednatel je povinen bezodkladně informovat zhotovitele o ohrožení plnění této smlouvy ze
strany objednatele a předložit návrh na řešení. Objednatel se pak zavazuje poskytnout dodavateli
nezbytnou součinnost, kterou se rozumí prokazatelné dodání potřebných informací a podkladů k řešení
vzniklé situace.
3.
Objednatel je oprávněn dílčí dílo použít výlučně a pouze za účelem vyplývající z této smlouvy.
Článek 3.
Způsob vypracování dokumentace stavby
1.
Dokumentace stavby bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování dle
§ 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).
2.
Dokumentace stavby a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně závazné
právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady
objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a jiných dotčených subjektů
(v rozsahu dohodnutém s objednatele).

Článek 4.
Práva a povinnosti zhotovitele
1.
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou péčí.
2.
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit osobní konzultaci předmětu smlouvy s
kontaktní osobou zhotovitele, a to v místě plnění po celou dobu trvání smlouvy.
3.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil
při plnění smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele a řádné poskytování
plnění podle této smlouvy.
4.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v
souvislosti s prováděním předmětných činností.
5.
Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškeré platné technické normy,
zákony a prováděcí předpisy týkající se jeho činnosti pro objednatele. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6.
Zhotovitel je povinen bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o ohrožení plnění
předmětu smlouvy a předložit a osobně s ním projednat do sedmi kalendářních dní od tohoto oznámení
návrh na řešení vzniklé situace.
9.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v
projektových, technických a realizačních podkladech nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při
plnění ze smlouvy do styku.
10.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejích dodatků a údajů v ní uvedených.
11.
Ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření
této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů a organizací.

Článek 5.
Cena, platební podmínky, termíny plnění
1.
Konkrétní dílčí plnění budou realizovány v konkrétních termínech a za podmínek sjednaných na
základě konkrétních dílčích plnění. Cena bude fakturována v souladu s platnými právními předpisy.
Celková částka za plnění této rámcové smlouvy nesmí přesáhnout 3 650 000,- Kč bez DPH.
2.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy,
především s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Fakturovaná částka je uhrazena dnem připsání dané částky na účet zhotovitele.
3.
Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat smluvní cenu za konkrétní plnění v rámci
jednotlivých dílčích plnění na základě předávacího protokolu, kterým si smluvní strany navzájem potvrdí,
že bylo dílo skutečně dodáno v požadovaném rozsahu a kvalitě.

4.
K výše uvedeným cenám bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty, zhotovitel odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu datu v souladu s platnými právními
předpisy.
5.
Zhotovitel provede fakturaci nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu (dodacího
listu). Lhůta splatnosti faktur bude stanovena minimálně 20 kalendářních dnů od vystavení faktury
zhotovitelem.
6.
Zhotovitel je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží
sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce,
než mu náležely. Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem stanoveným ve výzvě objednatele.
7. Součástí ceny uvedeného díla nejsou průzkumy a měření.

Článek 6.
Doba platnosti rámcové smlouvy
1.
Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením
maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do 24 měsíců ode dne podpisu
této smlouvy.
2.
Tato rámcová smlouva může být ukončena:
a)
uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
b)
dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
c)
písemnou dohodou obou stran;
d)
okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší
některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od
smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn
od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro
odstoupení od Rámcové smlouvy.
3.
Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve
dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou dodavatelem dokončeny všechny předměty
plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení
výpovědní lhůty.
4.
Objednatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných zákonem,
kterým se řídí smlouva.
5. Dodržení dílčího termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele,
ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel
v prodlení se splněním povinnosti díla v ujednaném termínu.
Článek 7.
Sankce za nesplnění nebo za pozdní termín dodání

Článek 8.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za jakost
1.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílčí předmět plnění bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že
jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
2.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až
později. Zhotovitel odpovídá i za později vzniklou vadu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinnosti.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a
podmínkami dohodnutými v této smlouvě.
3.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na
ni písemně bez zbytečného odkladu upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4.
Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost dílčích předmětů plnění. Záruční doba začíná
běžet dnem předání díla objednateli a činí 48 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po
celou dobu záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla, vyvolané
změnou obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby.
5.
Oznámení o existenci vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je
objednatel povinen zaslat zhotoviteli písemně e-mailem nebo doporučeným dopisem bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů
ode dne doručení oznámení o existenci vady.

Článek 9.
Podmínky a způsob provedení dílčích plnění
1.
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dílčího díla poskytne zhotoviteli potřebnou
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a z jejichž povahy
nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je obstarat v rámci plnění předmětu této smlouvy sám. Toto
spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 7 dnů od vyžádání zhotovitelem, není-li dohodnuto
jinak.
2.
Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů po obdržení každého stanoviska a rozhodnutí předá
takové rozhodnutí či stanovisko zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
3.
Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou
mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
4.
Pokud nebude v dílčí objednávce stanoveno jinak, bude dokumentace vždy vypracována v
rámci ujednané ceny v šesti vyhotoveních včetně 1x CD v elektronické podobě. Na vyžádání
objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
5.
Při projektových pracích bude zhotovitel navrhovat maximálně možná úsporná stavební řešení
s cílem minimalizace nákladů stavby. Změní-li se po uzavření dílčí objednávky výchozí podklady
rozhodující pro její uzavření, nebo vzniknou-li nové požadavky na straně objednatele, obě smluvní
strany budou tuto situaci řešit na základě dvojstranné dohody, která bude dodatkem této dílčí
objednávky.
6. V projektové dokumentaci bude řešeno BOZP na staveništi.

Článek 10.
Ostatní ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejich dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena v jedenácti stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom
stejnopisu.
3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejnění celé této smlouvy včetně jejích dodatků.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouvaje v souladu sjejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla
sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
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