Příloha č. 1 ZD

RÁMCOVÁ DOHODA č. 341-28/70/2021 - VZOR
k veřejné zakázce „Plzeň, dodávka parkovacích automatů“
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souladu
s ustanovením § 56 v návaznosti na § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(„dále jen zákon“), mezi těmito smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky č. 1
306 32 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 4819500247/0100
zastoupené
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále
jen SVSMP)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551
DIČ: CZ40526551
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 692
statutární orgán: Ing. Milan Sterly, ředitel organizace

Dodavatel:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
…..……………………
………………………..
…..……………………

I.
Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany se ve smyslu § 131 odst. 1 zákona a v návaznosti a v souladu s výsledky
zadávacího řízení č. 341-28/70/2021, ve kterém byla nabídka dodavatele vybrána jako nabídka
nejvýhodnější na níže uvedené dodávky, dohodly na uzavření této rámcové dohody s jedním
účastníkem o realizaci následujících dodávek v rámci veřejné zakázky:
Plzeň, dodávka parkovacích automatů
2) Jednotlivé veřejné zakázky (dodávky) budou objednatelem zadávány a dodavatelem realizovány
jako dílčí plnění.
3) Předpokladem vzniku vzájemných práv a povinností ve vztahu k dílčí veřejné zakázce mezi
objednatelem a dodavatelem je objednávka objednatele, jež je návrhem na uzavření smlouvy.
Dodavatel se zavazuje přijmout tento návrh potvrzením uvedené objednávky. Vzájemná práva a
povinnosti k dílčí veřejné zakázce mezi objednatelem a dodavatelem vznikají okamžikem
potvrzení objednávky ze strany dodavatele.
4) Dodavatel je povinen objednateli nabídnout pro plnění konkrétní veřejné zakázky – dílčího plnění,
vždy alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena.
5) Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na získání potřebných finančních prostředků ze
strany objednatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně na základě
jednotlivých objednávek.
6) Tato rámcová dohoda obsahuje obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých zakázek a tvoří
právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých smluv o dílo.
7) Uzavření rámcové dohody nezakládá pro zhotovitele žádný nárok na plnění, které bude
realizováno vždy až na základě konkrétních potvrzených objednávek pro jednotlivá dílčí plnění.

II.
Předmět a účel dohody
1) Předmětem této rámcové dohody je v souladu s ustanovením § 131 zákona úprava podmínek ve
vztahu k dílčím veřejným zakázkám, zadávaným objednatelem na základě a v rozsahu této
rámcové dohody po dobu trvání této rámcové dohody a úprava vzájemných vztahů mezi
smluvními stranami.
2) Účelem této rámcové dohody je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního
průběhu poskytnutí plnění dodavatelem objednateli, a to v souladu s podmínkami této rámcové
dohody.
3) Podpisem této rámcové dohody zhotovitel potvrzuje, že k provedení veřejné zakázky má potřebné
oprávnění k podnikání, realizaci předmětu zakázky zajistí osobami odborně způsobilými a dále
disponuje dostatečnými kapacitami, vybavením a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke
kvalitnímu provádění předmětu plnění této dohody.

III.
Vymezení plnění dílčí veřejné zakázky
Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky bude:
A. (dodávka A):
2 ks prototypů parkovacích automatů
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B. (dodávky B):
Parkovací automaty pro oblast Plzeň 1 Roudná, Plzeň 2 Petrohrad a Plzeň 3, zóny C a F
v celkovém počtu 30 ks
C. (dodávky C):
Parkovací automaty pro doplnění zón Roudná, Petrohrad, C a F a pro další oblasti v Plzni
D. Poskytování profylaktického servisu po dobu trvání záruční doby.

IV.
Zadávání dílčí veřejné zakázky
1) Dílčí veřejná zakázka na dodávky A. je bez dalšího zadána okamžikem účinnosti této rámcové
dohody. Dílčí veřejná zakázka na dodávku B. je bez dalšího zadána vydáním akceptačního
protokolu na dodávku A. Dílčí veřejné zakázky na dodávky C. zadá objednatel dodavateli na
základě písemné objednávky, jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“), a
písemného potvrzení této objednávky dodavatelem, jež je přijetím návrhu dílčí smlouvy (viz čl. I.
odst. 3), přičemž se dílčí smlouva řídí podmínkami sjednanými touto rámcovou dohodou ve
smyslu § 134 odst. 1 zákona. Objednatel je oprávněn jednotlivé zakázky C. zadávat v závislosti na
jeho aktuální potřebě a/nebo disponibilitě potřebnými finančními prostředky. Do konce února
každého kalendářního roku v době platnosti této rámcové dohody bude mezi objednatelem a
dodavatelem dohodnut předpokládaný objem dodávky pro tento rok.
2) Objednávka bude objednatelem dodavateli zasílána poštou, elektronicky do datové schránky nebo
bude doručena osobně do jeho sídla, a bude obsahovat minimálně tyto údaje:
a) odkaz na tuto rámcovou dohodu, číslo objednávky, datum vystavení;
b) určení předmětu dílčí veřejné zakázky, tj. konkretizaci dodávky dle specifikace tvořící obsah
přílohy č. 2 této rámcové dohody;
c) termín plnění dílčí veřejné zakázky (dodávky);
d) místo (místa) plnění.
Pokud objednávka nebude obsahovat shora uvedené údaje, má dodavatel právo požadovat po
objednateli doplnění či upřesnění údajů. Pokud nebudou chybějící údaje na výzvu doplněny, není
dodavatel povinen objednávku potvrdit.
3) Lhůta pro splnění dodávky A. je maximálně 30 dnů na dodávku kotevních prvků a 120 dnů od
zahájení dodávky (viz odst. 1) na dodání, osazení, zapojení parkovacích automatů (tzv. „oživení“)
a jejich propojení na dohledové centrum.
4) Lhůta pro splnění dodávky B. je maximálně 30 dnů na dodávku kotevních prvků a 90 dnů od
zahájení dodávky (viz odst. 1) na dodání, osazení, zapojení parkovacích automatů (tzv. „oživení“)
a jejich propojení na dohledové centrum.
5) Lhůta pro splnění dalších dodávek je 30 dnů na dodávku kotevních prvků a 120 dnů od zahájení
dodávky (viz násl. odst. 6) na dodání, osazení, zapojení parkovacích automatů (tzv. „oživení“) a
jejich propojení na dohledové centrum.
6) Potvrzení objednávky k poskytnutí plnění bude dodavatelem zasíláno poštou, elektronicky do
datové schránky nebo bude doručeno osobně, a to na adresu příspěvkové organizace SVSMP,
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, resp. na adresu její datové schránky. Dodavatel je povinen
objednávku písemně potvrdit nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud bude objednávka
v souladu s podmínkami této rámcové dohody. Za den zahájení dodávky a nabytí účinnosti
objednávky se považuje den následující po dni uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.
9) a 10) článku XV. této dohody).
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V.
Doba účinnosti rámcové dohody
1) Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (viz článek XV.
odst. 9) a 10) této rámcové dohody) a účinnosti pozbývá nejpozději 48 měsíců po tomto datu.
2) Tato rámcová dohoda může být ukončena:
a) uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena;
b) písemnou dohodou obou stran;
c) okamžitým odstoupením od této rámcové dohody (viz odst. 5) – 8) tohoto článku)
3) Dodavatel je oprávněn předčasně ukončit dohodu pouze v případech předvídaných právním
předpisem, kterým se řídí tato rámcová dohoda.
4) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této rámcové dohody nebo od dílčí smlouvy
(objednávky) odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato rámcová dohoda.
5) Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody nebo od dílčí smlouvy či její části odstoupit
zejména v případech, kdy:
−

dodavatel bude v prodlení s poskytnutím dodávky nebo kterékoli její části po dobu delší nežli
30 kalendářních dnů, nebo s potvrzením objednávky po dobu delší než 7 kalendářních dnů,

−

dodavatel poruší tuto rámcovou dohodu nebo některou z dílčích smluv podstatným způsobem,
tj. takovým způsobem, který může zmařit plnění účelu rámcové dohody nebo dílčí smlouvy,

−

dodavatel opakovaně plní své povinnosti v rozporu s ustanoveními této rámcové dohody nebo
dílčí smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele.

6) Dodavatel je oprávněn od této rámcové smlouvy nebo od dílčí smlouvy odstoupit, zejména
v případech, pokud:
−

objednatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění dodavateli na základě dílčí smlouvy
po dobu delší nežli 30 kalendářních dnů, a toto peněžité plnění neuhradí ani v dodatečné
lhůtě v trvání nejméně 15 kalendářních dnů stanovené mu písemně dodavatelem,

−

objednatel poruší tuto rámcovou dohodu nebo některou z dílčích smluv podstatným
způsobem, tj. takovým způsob, který může zmařit plnění účelu rámcové dohody nebo dílčí
smlouvy.

7) Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení
od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení se sjednává
s účinky EX NUNC.
8) Odstoupením od této rámcové dohody nebo od dílčí smlouvy nejsou nikterak dotčena práva
smluvních stran na trvání záruky, na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky,
splatné přede dnem odstoupení od rámcové dohody nebo od dílčí smlouvy.
9) Objednatel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve tříměsíční
výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi zhotoviteli.

VI.
Místo plnění dohody
Místem plnění je území statutárního města Plzně. Konkrétní místa plnění budou vždy uvedena
v příslušné objednávce dodávky.

VII.
Cenová ujednání

4

1) Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této rámcové dohodě, resp. v její příloze č. 1 (potažmo
v jednotlivých objednávkách) jsou po celou dobu účinnosti rámcové dohody závazné a jsou
stanovené v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být v době
účinnosti této rámcové dohody a / nebo dílčích smluv koruna česká zákonnou měnou České
republiky, budou ceny sjednané v korunách českých přepočteny do příslušné zákonné měny
v souladu s platnými právními předpisy. Ceny není možno měnit jinak než písemnou dohodou
smluvních stran, a to pouze v případě změny obecně závazných právních předpisů v oblastech
ovlivňujících tvorbu ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, nebo pokud zadavatel přistoupí
ke změně závazku z rámcové dohody v souladu s ustanoveními §100 a §222 zákona, tj. bude
např. navýšena cena vlivem inflace nebo v případě, že by změna ceny byla pro objednatele
ekonomicky výhodnější oproti cenám uvedeným v příloze č.1 této rámcové dohody. Ceny zahrnují
veškeré náklady dodavatele na poskytnutí dodávek a rovněž včetně poskytování záručního a
profylaktického servisu na všech zařízeních po dobu trvání záruční doby. Výše DPH bude
účtována podle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Zadavatel v této souvislosti
konstatuje, že si ve smyslu ustanovení §100 odst. 1) zákona vyhrazuje pro případ nárůstu inflace
právo možnosti změny závazku.
2) Není-li v této dohodě stanoveno jinak, cena za poskytnuté plnění je splatná vždy po poskytnutí
plnění na základě účetního daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem a doručeného
objednateli. Faktury musí obsahovat náležitosti účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Doba splatnosti
daňových dokladů je stanovena minimálně na 21 kalendářních dnů. Doklady bez odpovídajících
náležitostí je objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, lhůta splatnosti pak
začíná běžet znovu od prokazatelného doručení opravených či doplněných dokladů.
Faktury budou vystaveny na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ:
00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu Správa veřejného statku města Plzně,
příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.
3) Cena jednotlivých dílčích plnění bude stanovena v návaznosti na ceny dodávek specifikované
v příloze 1 této rámcové dohody.
4) Úhrada dílčích plnění proběhne po ukončení jednotlivých fází dodávky takto:
•

po osazení, oživení a propojení na CDS dodávky B. – 80% ceny za dodávky A+B,

•

zbylá část ceny (20%) za dodávky A+B po úspěšném ukončení pilotního provozu dodávky
B v délce 2 měsíců.

5) Úhrada dílčího plnění za dodávku C. proběhne takto:
•

po osazení, oživení a propojení na CDS – 80% ceny za dodávky,

•

po úspěšném ukončení pilotního provozu v délce 1 měsíc – 20% ceny za dodávky.

6) Přílohou faktury musí být předávací protokol potvrzený zástupcem dodavatele a objednatele,
podrobněji viz článek XI. rámcové dohody
7) Finanční částky uvedené v článku VII. Cenová ujednání, odstavec 1, respektive v příloze č. 1 této
rámcové dohody, lze počínaje rokem 2023 upravit za podmínky, že průměrná míra inflace
vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (rok 2022 = 100%)
překročí 103%. Následně je možné na základě podání návrhu dodavatelem uzavřít písemný
dodatek navyšující tyto finanční částky o hodnotu procent překračující výše uvedenou míru
inflace.

VIII.
Záruky a uplatnění práv z vad (reklamace)
1) Záruční doba na provedené dodávky činí 60 měsíců ode dne jejich předání objednateli. Na
každou dílčí dodávku se vztahuje samostatná záruka. Dodavatel se zavazuje odstranit po dobu
záruční lhůty případné zjištěné závady bezplatně.
2) Záruční doba začíná běžet prvního dne následujícího po dni předání dílčí dodávky (u dodávek B.
a C.se předání uskuteční po oživení parkovacích automatů).
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3) Dodavatel zodpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli a/nebo které
se vyskytnou po dobu záruční lhůty. Za vady, které se projevily po uplynutí záruční doby,
odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho smluvních povinností,
zejména ve vztahu k provedení záručního a profylaktického servisu (viz čl. XIII. této dohody).
Dodavatel neodpovídá za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele, ačkoliv
dodavatel objednatele na nevhodnost pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich splnění
trval.
4) Vyskytne-li se v záruční době neodstranitelná vada, která však nebrání řádnému užívání díla, má
objednatel právo na přiměřenou slevu. O tuto slevu se snižuje cena za dodávku. Pokud již cena
za dodávku byla dodavateli v plné výši vyplacena, je dodavatel povinen objednateli bez
zbytečného odkladu poté, co byla výše slevy mezi stranami dohodnuta nebo soudně určena,
částku odpovídající slevě, vrátit.
5) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli bezplatné
odstranění vady.
6) Objednatel uplatní případnou reklamaci vady díla u dodavatele bez zbytečného odkladu písemnou
formou. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady nejpozději do 48 hodin od
uplatnění práva z odpovědnosti za vady objednatelem, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou jinak. Do uvedené lhůty se nezapočítávají soboty, neděle a státní svátky.
7) Po dobu vyřizování oprávněné reklamace záruční doba neběží, a to až do doby odstranění
vytknuté vady a jejího předání objednateli. O tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta.
8) V případě, že neodstraní dodavatel objednatelem oprávněně vytknutou vadu a věc nesnese
odkladu, je objednatel oprávněn na náklady dodavatele zadat odstranění vad odborně způsobilé
třetí osobě.
9) Dodavatel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za
vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje (tj.
zda požaduje opravu věci, náhradní plnění, slevu z ceny dodávky či zda využije svého práva od
dílčí smlouvy nebo její části odstoupit), jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
10) Dodavatel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne dodavatel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury), doručeného dodavateli, se splatností 21 kalendářních dnů ode dne
doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je dodavatel oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených
dokladů dodavateli.

IX.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
1) Za nesplnění kterékoliv z povinností stanovených v čl. X. odst. 1 písm. a) – e) této dohody
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se splněním jednotlivé
povinnosti, bude-li k tomu písemně vyzván objednatelem (viz odst. 4 tohoto článku).
2) Za nedodání náhradního dílu v době 10 let od ukončení dodávky parkovacích automatů v souladu
s ustanovením čl. X. odst. 1) písm. f) této dohody v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem se
dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i
započatý, den prodlení s dodáním každého jednotlivého náhradního dílu, bude-li k tomu písemně
vyzván objednatelem (viz odst. 4 tohoto článku).
3) Za porušení každé jednotlivé povinnosti dodavatele vyplývající z této rámcové dohody (s výjimkou
povinností uvedených odst. 1) a 2) tohoto článku) se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli
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smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení, bude-li k tomu
písemně vyzván objednatelem (viz odst. 4 tohoto článku).
4) Úhradu smluvní pokuty provede dodavatel na účet objednatele, a to na základě objednatelem
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného dodavateli, se splatností 21 dnů ode
dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující určení
události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je dodavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů
dodavateli.
5) Úhradou smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na něž se smluvní pokuta vztahuje.
6) Smluvní pokuta se sjednává jako objektivní, tedy bez ohledu na zavinění.
7) V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury, zaplatí objednatel dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý byť i započatý den prodlení.
8) Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce
zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této
smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

X.
Povinnosti smluvních stran
1) Dodavatel se touto rámcovou dohodou mimo jiné zavazuje:
a) poskytovat na základě dílčích smluv k příslušným dílčím veřejným zakázkám objednané
dodávky řádně a včas, v objednaném rozsahu, v nejvyšší kvalitě s vynaložením veškeré
odborné péče, v souladu s rámcovou dohodou včetně jejích příloh a v souladu se svojí
nabídkou podanou do zadávacího řízení,
b) průběžně informovat objednatele o zásadních skutečnostech průběhu plnění dílčí veřejné
zakázky,
c) na žádost objednatele poskytnout objednateli nebo osobě, kterou určí objednatel, kompletní
spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění příslušné dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to
možné, její kopii,
d) během zkušebního provozu provádět odstranění případných vyskytnuvších se závad
souvisejících s činností parkovacích automatů,
e) doložit objednateli oprávnění či pověření výrobcem k dodávce a následnému servisu
parkovacích automatů, pokud dodavatel není sám výrobcem
f)

zajistit po dobu 10 let od ukončení dodávky parkovacích automatů plynulé dodávání
náhradních dílů podle potřeb zadavatele. Dodání náhradního dílu nesmí požadovat výměnu
jiného náhradního dílu.

g) Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této rámcové dohody pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem
třetí osobě, s pojistným plněním ve výši min 1.000.000,-Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti
této rámcové dohody. V případě, že pojistná smlouva nebude uzavřena na celou dobu
platnosti rámcové dohody, předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu na zbývající
období nejpozději jeden měsíc před vypršením platnosti původní pojistné smlouvy. V případě,
že zhotovitel objednateli příslušnou pojistnou smlouvu ve stanovené lhůtě nedoloží, je
objednatel oprávněn od této rámcové dohody odstoupit.
Dodavatel prohlašuje, že byl seznámen se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a rámcovou
dohodou včetně všech jejich příloh, že těmto dokumentům plně rozumí a považuje je za úplné.
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2) Objednatel se touto rámcovou dohodou mimo jiné zavazuje:
a) poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné plnění dílčích smluv,
b) řádně a včas v souladu s touto rámcovou dohodou a s dílčími smlouvami uhradit dodavateli
cenu za poskytnuté dodávky,
c) plnění nevykazující vady a nedodělky převzít a uhradit smluvní cenu dle podmínek této
rámcové dohody.

XI.
Předání a převzetí předmětu plnění (dodávky)
1) Předání a převzetí dodávky proběhne prostřednictvím akceptační procedury, v jejímž rámci bude
prověřena funkčnost a bezvadnost dodávky.
2) Dodavatel bude písemně informovat objednatele o termínu provedení akceptační procedury a
místu jejího konání, a to minimálně 3 dny předem, přičemž místem jejího konání je místo
provedení plnění. Čas provedení akceptační procedury bude v pracovní dny v době od 8.00 do
16.00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se této procedury
zúčastnit a osvědčit její konání.
3) Dodavatel se zavazuje o provedení akceptační procedury dle tohoto článku vyhotovit písemný
protokol.
4) Jestliže bude v rámci akceptační procedury osvědčena funkčnost a bezvadnost dodávky, potvrdí
objednatel dodavateli její převzetí.
5) Jestliže dodávka nebude splňovat požadavky na její funkčnost a bezvadnost, provede objednatel
do předávacího protokolu zápis o veškerých zjištěných nedostatcích. Dodavatel bezodkladně
napraví veškeré uvedené nedostatky a akceptační procedura bude provedena znovu. Tento
proces testování funkčnosti, bezvadnosti a následných oprav bude smluvními stranami opakován,
dokud dodavatel neodstraní veškeré oprávněně vytknuté nedostatky dodávky. Tímto není dotčeno
právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebo požadovat smluvní pokutu. Pro vyloučení
pochybností si strany ujednávají, že dodávkou se rozumí celý rozsah plnění uvedený
v objednávce dílčí veřejné zakázky.
6) V rámci předání dodávky předá dodavatel objednateli veškerou související dokumentaci, zejména
pak technickou dokumentaci, uživatelské příručky, administrátorské příručky, dokumentace
popisující možnosti automatu atd. Součástí uživatelské příručky bude i návod k provedení změny
programu parkovacího automatu (změna tarifu, doby, formátu tisku apod.).

XII.
Užívání předmětu plnění (dodávky)
1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá dnem převzetí dodávky podle této rámcové
dohody, resp. dílčí smlouvy vlastnické právo k převzaté dodávce, a je-li součástí dodávky
software, získává zároveň tímto okamžikem nevýhradní, nepřenosnou licenci užít takový software
jako celek i jeho jednotlivé části po časově neomezenou dobu způsobem nezbytným k užívání
předmětu plnění.
2) Objednatel je oprávněn užívat software pouze v souladu s jeho určením a za podmínek touto
smlouvou stanovených. Cena licence či práva užívat software je obsažena v ceně předmětu
plnění.
3) Objednatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních kopií software. Tyto
kopie musí objednatel zabezpečit proti ztrátě a odcizení a musí je označit všemi autorskými právy
a označeními jako originál.
4) Objednatel se zavazuje užívat software, který je součástí dodávky pouze za účelem a v souvislosti
s řádným užíváním a provozováním dodávky.
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5) Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele okamžikem
jejího předání a převzetí.

XIII.
Záruční servis a profylaktický servis
1) Po dobu poskytnuté záruky bude dodavatel poskytovat objednateli záruční servis (dále jen
Záruční servis), jakož i provádět ostatní veškeré nezbytné pravidelné i jednorázové servisní a
provozní opatření (plnění), činnosti a dodávky podmiňující platnost poskytnuté záruky a zachování
maximální morální a technické životnosti na zařízeních tvořících předmět dodávky (dále jen
(Profylaktický servis).
2) Záruční servis zahrnuje případné opravy či výměny vadných nebo opotřebených modulů nebo
jejich částí, včetně dodávky náhradních dílů. V ceně servisu je obsažena práce technika včetně
dopravy.
3) Rozsah Profylaktického servisu a jeho úroveň budou dodavatelem podrobně specifikovány
v Provozní dokumentaci zpracované a předané dodavatelem při předání dodávek A.
4) Provozní dokumentace stanoví podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby instalované
technologie v rozsahu nutném pro jednoznačnou specifikaci úkonů servisu a údržby při
stanovování rozsahu servisních služeb v dílčích smlouvách o poskytování takových služeb.
5) Poskytování služeb Profylaktického servisu zahrnuje i dodávku materiálu a/nebo výrobků
určených k výměně a/nebo jinak spotřebovávaných při poskytování těchto služeb, s výjimkou
spotřebního materiálu.
6) Odměna za poskytování služeb Záručního servisu a Profylaktického servisu je zahrnuta ve
sjednané ceně jednotlivých dodávek. Závazkem k poskytování Profylaktického servisu zahrnutým
v ceně dodávky po dobu záruční lhůty tak garantuje dodavatel objednateli, že tento nebude muset
po dobu trvání poskytnuté záruky vynaložit ze svého ničeho na údržbu a/nebo opravy jednotlivých
instalovaných prvků s výjimkou případů, kdy se bude jednat o:
a) odstranění vad a/nebo provedení servisu v případech, na které se nevztahuje poskytnutá
záruka (např. poškození nesprávným způsobem užívání, poškození třetí osobou apod.) nebo
b) doplnění spotřebního materiálu.
7) Dodavatel garantuje dojezd servisní služby do 6 hodin od nahlášení, dále odstranění závady
(případně výměnu vadného zařízení) do 24 hodin od dojezdu servisní služby, nejpozději však do
48 hodin od uplatnění práva z odpovědnosti za vady objednatelem, pokud se smluvní strany
písemně nedohodnou jinak. Do těchto lhůt se nezapočítávají soboty, neděle a státní svátky.
Opravy nefunkčních dílů se provádějí výměnným způsobem.
8) Nahlášením závady se rozumí e-mailová výzva objednatele dodavateli, případně telefonická
výzva potvrzená e-mailovou zprávou.
9) Zvláštní případy, jako je zajištění opravy poškozeného parkovacího automatu (dále jen PA)
(vandalismus, dopravní nehoda apod.), přestavba, rozšíření a modernizace PA, přemístění PA,
budou prováděny na základě objednávky objednatele.
10) Servisní zákrok proběhne za přítomnosti osoby určené objednatelem a bude o něm pořízen
písemný oboustranně potvrzený zápis.

XIV.
Ustanovení o doručování
1) Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace doručují smluvní strany na adresu sídla či emailovou
adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy. Objednatel pro doručování stanovuje tyto
adresy: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř.
10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ 40526551, DIČ CZ 40526551, resp. hurkaj@plzen.eu. Pokud v průběhu
plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento
účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem
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uvedeným v tomto článku.
2) Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první
straně této dohody v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve
formě datové zprávy do datové schránky.
Písemnost se považuje za doručenou:
-

třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo

-

v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, popř.
s dodejkou, nebo

-

v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, popř.
s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo

-

třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele

3) Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky.

XV.
Závěrečná ustanovení
1)

Práva a povinnosti smluvních stran při plnění dílčích veřejných zakázek výslovně neupravené
touto rámcovou dohodou (včetně všech jejích příloh) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a dalšími závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a dále též podmínkami zadávacího řízení č. 341-28/70/2021.

2)

Obě strany se zavazují, že během plnění této rámcové dohody i po jejím ukončení budou
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany
v souvislosti s plněním této rámcové dohody, pokud mu zveřejnění či odtajnění nebudou výslovně
ukládat právní předpisy či pravomocné rozhodnutí soudu či správního orgánu.

3)

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti
práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví jeho pracovníků nebo
třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na movitém či
nemovitém majetku objednatele a třetích osob. V případě, že k uvedeným újmám dojde
v příčinné souvislosti s prováděním díla, odpovídá za ně v plném rozsahu zhotovitel, a to bez
ohledu na jeho zavinění.

4) Ve věcech souvisejících s plněním podle této rámcové dohody je za objednatele oprávněn jednat:
ve věcech smluvních:

Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP

ve věcech technických:

Michal Hermann

5) Ve věcech souvisejících s plněním podle této rámcové dohody je za dodavatele oprávněn jednat:
ve věcech smluvních:

...................................................

ve věcech technických:

...................................................

6) Tato dohoda má 11 stran a tři přílohy a je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
7) Veškeré změny a doplňky dohody mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran,
označenou výslovně jako její dodatek. Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává
nedílnou součástí této dohody. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo
doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této dohody
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této dohody.
8) Smluvní strany prohlašují, že si text této rámcové dohody řádně přečetly, souhlasí s jejím
obsahem; dohoda nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou
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smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého
souhlasu tuto rámcovou dohodu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy.
9) Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 9 tohoto článku).
10) Smluvní strany berou na vědomí, že tato rámcová dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
rámcovou dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární
město Plzeň.
11) Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a
závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
12) Tato rámcová dohoda zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná.
Neplatná část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto rámcovou dohodou
zamýšlený účel dosažen v právně nezávadné formě.
13) Dodavatel bere na vědomí, že projekt „Plzeň, dodávka parkovacích automatů“ dále jen Projekt,
jehož se týká předmět plnění dle této smlouvy, může být spolufinancován z úvěru poskytnutého
městu Plzni Evropskou investiční bankou se sídlem 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Lucemburk (dále jen EIB). Dodavatel se pro případ takového spolufinancování ze strany EIB
zavazuje splnit následující povinnosti:
a) Dodavatel je povinen neprodleně informovat EIB o skutečném tvrzení, stížnosti nebo informaci
ohledně trestných činů souvisejících s Projektem.
b) Dodavatel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a výdajích v
souvislosti s předmětem této smlouvy.
Dodavatel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem účetní
knihy a evidenci dodavatele týkající se předmětu této smlouvy a pořizovat si kopie dokumentů v
rozsahu povoleném zákonem.

V Plzni dne: ………………………

V ………………dne: ……………………

Za objednatele

Za dodavatele

….......................................…
Ing. Milan Sterly
ředitel SVSMP

…...........................................

Přílohy:
č. 1:
Cenová nabídka
č. 2:
Technické a funkční požadavky
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