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S/2017/K/041
RÁMCOVÁ DOHODA
O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "smlouva")
Česká republika - Energetický regulační úřad
se sídlem:
Masarykovo náměstí 91/5, PSČ 586 01 Jihlava
jejímž jménem jedná:
Ing. Vladimír Kabelka, MBA, ředitel sekce provozní
rč:
708 94 451
DrČ:
není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
2421001/0710
(dále jen "objednatel") a
HA VEX - auto s.r.o.
se sídlem:
jejímž jménem jedná:

Na Bělidle 503, 543 O 1 Vrchlabí
František Havlíček, jednatel společnosti
rč:
60108151
DrČ:
CZ 60108151
Bankovní spojení:
ČSa.s.
Číslo účtu:
1303226319/0800
zapsaný(á) v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod
v odd. C
(dále jen "dodavatel")

Č.

5254

I.
Kvalifikační předpoklady
Dodavatel je provozovatelem odborného servisního střediska a disponuje personálními,
technickými a materiálními předpoklady pro řádné a kvalifikované poskytování služeb
v oblasti oprav motorových vozidel a servisních služeb pro služební vozidla objednatele (dále
jen vozidla), což znamená, že je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení v dané
oblasti, zejména vlastni příslušná živnostenská oprávněni.
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zajištění servisních a opravárenských služeb (dále "serVlsm
služby") vozidel provozovaných Energetickým regulačním úřadem na adrese Partyzánská
1/7, 170 00 Praha 7 a zajištění TK (technických kontrol) po dobu 3 (tří) let. Servis musí
být prováděn v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem servisovaných vozidel.
Dodavatel garantuje objednateli, že jak on sám, tak i jeho případní poddodavatelé, kteří
budou servisní práce provádět, zajistí záruční a pozáruční servis vozidel objednatele - viz
Příloha 1 smlouvy dle podmínek stanovených výrobcem vozidel.
č.
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2. Dále je předmětem plnění:
>- komunikace s pojišťovnou objednatele,
>- použití originálních náhradních dílů, v kontextu dodržování Nařízení Komise (EU)
Č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování
Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví
motorových vozidel,
>- u vozů značky Škoda potvrzení záruky mobility v systému ŠKODA,
>- prováděná servisní činnost vč. oprav musí být zaznamenána von-line systému
ŠKODA,
>- dodání a uskladnění pneumatik,
>- poskytování dalších služeb, které s předmětem plnění souvisejí.
3. Dodavatel se zavazuje na základě objednávky provádět po dobu platnosti smlouvy
prohlídky, pravidelné technické kontroly a opravy všech objednatelem provozovaných
vozidel se stanovištěm na adrese Partyzánská 117, Praha 7. Seznam vozidel
provozovaných objednatelem ke dni 1. 6. 2017 je uveden v Příloze Č. 1 této smlouvy.
Dodavatel bere na vědomí, že seznam vozidel uvedených v Příloze Č. 1 této smlouvy je
pouze orientační a může být rozšířen nebo redukován dle aktuálních potřeb objednatele,
a to aniž by měl objednatel povinnost změny seznamu oznamovat dodavateli.
4. Objednatel se zavazuje dodavateli za servisní služby v dohodnutém termínu zaplatit
odměnu v souladu s čl. VII této smlouvy. Podrobnější specifikace servisních služeb
a smluvní ceny za servisní služby jsou uvedeny v Příloze Č. 2 smlouvy - Servisní služby
a smluvní ceny, kteráje nedílnou součástí této smlouvy.
III.
Doba smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu 3 (tří) let ode dne podpisu smlouvy
s omezením čerpání dle této smlouvy maximálně do výše finančního limitu 1 500 000 Kč
bez DPH. V případě, že fakturovaná částka za provedené práce a služby ze strany
dodavatele dosáhne stanoveného limitu dle této smlouvy, smluvní vztah je automaticky
ukončen. Objednatel odpovídá za to, že nedojde k překročení limitu a dodavatel se
zavazuje kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy sdělit objednateli na jeho žádost
aktuální stav čerpání servisních služeb.
2.

Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv smluvní strana i bez uvedení důvodu
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž dojde k doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně.

3. V případě podstatného porušení této smlouvy, které nebude napraveno ani po písemné
výzvě druhé smluvní strany v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení
písemné výzvy, je smluvní strana, která neporušila svou povinnost, oprávněna odstoupit
od této smlouvy. Účinnost odstoupení od této smlouvy nastane ke dni doručení
odstoupení druhé smluvní straně.
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IV.
Místo plnění
1. Servisní služby budou prováděny v servisním středisku dodavatele na adrese HAVEX
auto, s.r.o., Jateční 41, 170 00 Praha 7 na základě samostatných objednávek potvrzených
oběma stranami.
2.

Vozidla objednatele budou převzata a zpět předána na adrese Partyzánská 1/7, Praha 7.

V.
Povinnosti dodavatele
1. Všechny práce budou prováděny předepsanými technologiemi v bezvadné kvalitě
a v dohodnutém termínu.
2. Dodavatel se zavazuje použít k servisním a opravárenským službám pouze originální
náhradní díly, v kontextu dodržování obecného nařízení o blokových výjimkách.
3.

Běžné servisní služby vč. diagnostiky budou prováděny během jednoho pracovního dne,
nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání.

4.

Dodavatel se zavazuje odstranit jakoukoliv závadu na vozidlech objednatele nejpozději
do 3 pracovních dnů od převzetí vozidla, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

5.

Dodavatel odveze vozidla objednatele k výkonu servisních služeb z místa dle článku IV.
odst. 2 a po realizaci servisní služby vozidlo vrátí zpět na toto místo, nebude-li
domluveno jinak.

6.

V případě nehody se dodavatel
s pojišťovnou objednatele.

7.

Dodavatel bude provádět servisní služby v provozovně dodavatele, ale v případě potřeby
může dodavatel objednat práce a služby poddodavatelsky s tím, že plně odpovídá za tyto
poddodávky.

8.

Dodavatel je povinen každou objednávku na plnění, jehož cena může přesáhnout
50000,00 Kč bez DPH, bezodkladně e-mailem objednateli potvrdit.

zavazuje

na žádost

objednatele

komunikovat

VI.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude dodavateli poskytovat
veškerou součinnost a informace, které jsou potřebné k řádnému splnění podmínek této
smlouvy.
2.

Na servisní služby bude objednatel svá vozidla objednávat zpravidla nejméně s 24
hodinovým předstihem, případně po dohodě s přejímacím technikem dodavatele dle
kapacity dodavatele.
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3.

Objednatel se zavazuje platit odměnu za provedené servisní služby na základě faktury
vystavené dodavatelem bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví
smlouvy. Faktura musí obsahovat zejména:
~ RZ vozidla,
~ ujeté kilometry v době převzetí k opravě,
~ seznam dodaných náhradních dílů včetně ceny,
~ seznam dodaných pomocných materiálů (spojovací, mazadla apod.) včetně
ceny,
~ seznam provedených prací dle hodinových sazeb,
~ náležitosti dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, zejména ust. § 29.
č.

4.

V případě, že objednatel bude v prodlení s uhrazením jakýchkoli splatných peněžitých
závazků za dodavatelem déle než 30 dní, a to po předchozím písemném upozornění
dodavatele, je dodavatel bez dalšího oprávněn přerušit aktuálně prováděné práce
a odmítnout provedení plánovaných prací či objednávek, a to až do doby úplného
zaplacení všech dlužných závazků objednatele za dodavatelem.
VII.
Cena a platební podmínky

1.

Smluvní strany se dohodly na způsobu a výši jednotlivých odměn poskytovaných
dodavatelem za řádně prováděné servisní služby dle čl. II.

2.

Smluvní ceny za servisní služby jsou uvedeny v Příloze
ceny.

3.

Výše uvedené ceny jsou konečné a maximální s výjimkou změn, které vyplývají ze změn
příslušné legislativy.

4.

Cena za dodané náhradní díly a příslušenství servisovaných vozidel bude objednateli
účtována se slevou oproti "Konečným doporučeným cenám výrobce ŠKODA AUTO
a.s." uvedeným v aktuální verzi k datu jednotlivých objednávek. Výše slevy je uvedena
v Příloze Č. 2 této smlouvy.

5.

Odměna za provedené servisní služby bude objednatelem zaplacena na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem bez zbytečného odkladu po převzetí plnění
objednatelem, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění.

6.

Splatnost jednotlivých faktur je 21 (dvacet jedna) dnů od data prokazatelného doručení
faktury na kontaktní adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel
provede platbu bankovním převodem dle dispozice na faktuře, případně, není-li uvedeno
jinak, na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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7.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními
předpisy (zejména zákonem
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů), odkaz na evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášt' ceny díla
bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
č.

8.

Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu s podpisy obou stran, který je
podkladem pro vystavení faktury a rozpis prací, materiálu a služeb podle skutečně
provedených servisních prací.

9.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti ceny díla vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti 21 kalendářních dnů.

10. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady servisních prací ve lhůtě splatnosti
faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit tuto cenu. Okamžikem
odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
11. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky
z bankovního účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21
kalendářních dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém dokladu
uveden jako den splatnosti.
12. Objednatel neposkytuje dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu odměny nebo její části.

VIII.
Záruka
1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost náhradních dílů po dobu 24 měsíců. Pokud je
výrobcem náhradního dílu stanovena záruční doba delší, platí pro díl tato delší záruční
doba a dodavatel je povinen ji zřetelně vyznačit v příslušné faktuře u názvu příslušného
náhradního dílu. Objednatel je oprávněn reklamovat vady předmětu smlouvy nebo jeho
části písemně u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci
budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn
v reklamaci zvolit formu uspokojení svého nároku na odstranění vady předmětu smlouvy
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.

Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku do doby, nez Je předmět smlouvy
po řádném odstranění vady převzat nebo měl být převzat objednatelem, se nezapočítává
do záruční doby předmětu smlouvy nebo jeho části.

3.

Dodavatel musí reklamaci vyřídit a provést odstranění vad podle jejich závažnosti bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od jejího uplatnění, nebude-li mezi
stranami písemně dohodnuto něco jiného.
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4.

Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny objednatelem neodbornou
obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než
obvyklým provozem.

IX.
Odpovědnost za škodu
1. Dodavatel je povinen s vozidly objednatele nakládat podle podmínek uvedených v této
smlouvě a pokynů objednatele, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2.

Dodavatel nese veškerá rizika škody, zkázy a zničení vozidla včetně škody v důsledku
nahodilé události či škody zaviněné třetí osobou (s výjimkou škody zaviněné ze strany
objednatele či třetích osob), a to od okamžiku převzetí vozidla na stání vymezeném výše
(popř. jiném sjednaném místě) až do doby řádného vrácení vozidla zpět na příslušné stání
(popř. jiné sjednané místo).

3.

Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na tom, že se hradí prokazatelná výše
skutečné škody bez ušlého zisku.

4.

Dodavatel má v dostatečném rozsahu uzavřené příslušné profesní pojištění odpovědnosti
za škodu k uspokojení případných nároků nejen objednatele na náhradu škody
v souvislosti s jeho odpovědností vůči němu, ale také třetích osob odlišných
od objednatele.

X.
Sankční uj ednání
1. Při prodlení se zaplacením ceny se objednatel zavazuje platit úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č.351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto
úroky z prodlení není dodavatel oprávněn požadovat náhradu případně způsobené škody.
2.

V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. V. odst. 1,3 a 4 této smlouvy,
má objednatel v takovém případě právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ porušení uvedeného
ustanovení, respektive za každý i započatý den prodlení s provedením servisních služeb,
bude-li prodlení delší než 3 pracovní dny, a dodavatel je povinen ji zaplatit.

3.

Smluvní strany se dohodly, že nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

XI.
Kontaktní osoby
Vzájemný styk mezi dodavatelem a objednatelem ve vztahu k plnění této smlouvy bude na
pracovní úrovni probíhat prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní osoby nejsou
oprávněny sjednat změny této smlouvy.
Kontaktními osobami za smluvní stranu dodavatele jsou:
Petr Pyšný, vedoucí servisu, tel. 602 466 415, petr.pysny@havex.cz
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Kontaktními osobami za smluvní stranu objednatele jsou:
Bc. Jan Winkler, 724 060 232, jan.wink1er@eru.cz
Ing. Přemysl Klusáček, 724 060 206, premysl.klusacek@eru.cz
XII.
Salvátorská klauzule
V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou obsoletní (zastaralá), neúčinná nebo
neplatná v důsledku změny právních předpisů nebo rozhodnutím správního orgánu České
republiky, nemá to za následek neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové obsoletní, neúčinné nebo
neplatné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu
a účelu obsoletního, neúčinného nebo neplatného.
XIII.
Ujednání o mlčenlivosti
Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí k tornu, aby zabránily jakémukoliv
úniku informací, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, které vedly
k uzavření této smlouvy a budou je uchovávat jako důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě
(kromě plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo vyplývajících ze zákona) bez
souhlasu smluvních stran.

1.

XIV.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá uveřejnění
v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo
vnitra).

3.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. O dni účinnosti
smlouvy je objednatel povinen dodavatele písemně uvědomit.

4.

Jakékoliv zrněny či doplňky této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Dojde-li ke zrněně údajů
v záhlaví této smlouvy, zejména
účtu, jsou strany povinny tyto zrněny bezodkladně
druhé straně oznámit.
č.

5.

Objednatel není touto smlouvou zavázán k objednání jakéhokoliv minimálního plnění dle
této smlouvy a je oprávněn předmět plnění dle této smlouvy objednávat u jiných
dodavatelů.

6.

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními
předpisy České republiky.
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7.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jedno) obdrží
objednatel a 1 (jedno) vyhotovení dodavatel.

8.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí
a uzavírají ji svobodně, vážně a nikoliv v omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha 1 Seznam vozidel provozovaných objednatelem ke dni 1. 6. 2017 se stanovištěm
v místě plnění smlouvy Partyzánská 1/7, Praha 7.
Příloha Č. 2 Servisní služby a smluvní ceny
č.

V Praze
dne
za dodavatele

19. 10. 2017

V Jihlavě
dne
za objednatele

31 10. L017

';~~i~č~i
Ú~d
.......
'~i~!ť~~{~l~~:i"""""ÓŘ ~.Ě~~~~'~~i'Jý
Ing. Vladimír Kabelka, MBA
ředitel sekce provozní

jednatel společnosti

ČR - ENEP-SETlCKÝ REGULAČNí ůlAD
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

IÓ;108944 51
,.a.,
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Příloha
Seznam vozidel provozovaných objednatelem
plnění smlouvy Partyzánská 1/7, Praha 7

typ

rok výroby

Škoda Superb
Škoda Superb

2014
--.------

ke dni 1. 6. 2017 se stanovištěm

motor

3,6 BA
~-----

počet vozidel

---..- ---

-

4x4
2011
2,0 NM
-Škodá"Supě'':b--'...------....--.-----...---..-- ...--.2008
2,0 NM
Škoda Octavi; --.- ..--.---;-.----.---.-4x4
2016 .....- ,_._-----_
2,0 NM
-.;----_._-_._--._._ .._._--_._-_
Skoda Octavia

2016

1,6 NM
.--+----.---~

2013
----:--1...
Skoda Octavia
2012
Škoda-Octa~i~-- ----.-----2011
Skoda Octavia
W~

2,0
....
__. NM ._.... .

1
-.-

kategorie

B
--.1-

-.--..-

1

- ..-

.

B

;-.------1---

..
---.-

1
B
-------.--.f---- ..
-.--

..__ ._ .._----

1
A
._-----------....,_._.,_._--,----_.

1
,_._._"
...
_._
..
+__----_ ...
__
.A
.__
Škoda Octavia
2014
2,0 NM
1
A
Škočia·Octavia-~-------·-·---c----.---.-.-.----.-.- ....
-.-....- ..--.-- .....
_- ...-.....
-- ---.- ...-...- ...--- ........
2015
1,6 NM
1
A
._--+-----------------1----._---Škoda Octavia
2014
1,6 NM
1
A
Škoda Octa~ia- ---------1--'-----.--.- ..
-..
----1-------- ...
_.-...
-._.-...
-

r-,.,------I---.-

4x4
v'
NO

~

••- •••••
----.-,.-,-

•••
--.-

•••••
,.--.---."-,,,.-

._.--1- __

1,6NM
1,6 NM
,

...-......
--.
~"'_"'_,

,_....

~

L6NM

1
.-----

1
1

1
12

Celkem

9

A

1--_.

A

.---..M••••

__ ,,_,__

,

A

A

.._

....~_

č.

1

v místě
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Příloha Č. 2

Servisní služby a smluvní ceny
I.

Druh služby
Mechanické
práce
Klempířské
práce
Lakýrnické
práce
Práce elektro a
diagnostické

Kategorie vozu
A
B
A
B
A
B
A
B

Cena v Kč/hod
bez DPH

Sazba DPH v%

Cena v Kč/hod s
DPH

498,00
498,00
646,00
646,00
713,00
713,00
498,00
498,00

21
21
21
21
21
21
21
21

602,58
602,58
781,66
781,66
862,73
862,73
602,58
602,58

II. Roční poplatek za uskladnění 4 kusů pneumatik v Kč (cena bez DPH, sazba DPH v %,
cena s DPH):
661,00 Kč bez DPH
799,81 Kč vč. DPH
III. Sleva na náhradní díly oproti základnímu ceníku náhradních dílů s uvedenými
"Konečnými doporučenými cenami výrobce ŠKODA AUTO a.s.": 15 %
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