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Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Slatiňany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Machek, ředitel
bankovní spojení: ............/ ......, ............................
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ....................................
e-mail: .................@nhkladruby.cz
dále jen „Objednatel" na straně jedné
a
Václav Kubeček
se sídlem na adrese ...........................................
IČO: 75981769
DIČ: ....................
bankovní spojení: ......................./......, ............................
osoba oprávněná jednat za poskytovatele ve věci plnění VZ: ....................
e-mail: .............................................., tel.: +420 ...............
dále jen „ Poskytovatel na straně druhé
"

Článek 1.
Předmět smlouvy
1.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení
na realizaci veřejné zakázky s názvem „Podkovářské služby na rok 2018-2019
- hřebčín Slatiňany", v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka poskytovatele.

2.

Účelem této smlouvy je upravit podmínky vzájemné spolupráce dle předmětu smlouvy
- tj. zejména vznik, změnu a zánik dílčích smluv, na základě kterých se služby budou
uskutečňovat, dále práva, povinnosti a nároky smluvních stran z těchto smluv plynoucí,
jakož i veškeré ostatní záležitosti s tímto související.

3.

Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje i neplánované kování mimo běžný plán
a poskytovatel je povinen se na výzvu objednatele dostavit do 48 hod. k provedení
úkonu. Cena za takový úkon je dle jednotkové nabídkové ceny poskytovatele.

4.

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit objednateli na základě
jednotlivých objednávek podkovářské služby, jehož specifikace je uvedena v Ceníku,
a objednatel se zavazuje za řádně odvedené služby zaplatit sjednanou cenu. Řádně
odvedenou službou se rozumí poskytnutí služby minimálně v kvalitě a provedení
vhodných pro účel patrný ze smlouvy.
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Poskytovatel se zavazuje vyvíjet v souladu s platnými právními předpisy na svůj náklad
a odpovědnost a v souladu s pokyny objednatele a na místech objednatelem určených
veškerou potřebnou činnost v oblasti podkovářských služeb spočívajících zejména v:
®
«

kování koní objednatele
korektury kopyt koní objednatele

5.

Rozsah plnění, které bude objednatelem podle rámcové smlouvy objednáno
a poskytovatelem skutečně dodáno či poskytnuto, bude záviset pouze a jen
na aktuálních potřebách objednatele, přičemž objednatel má právo neodebrat
od poskytovatele služby v plném rozsahu předpokládaném (uvedeném)
u jednotlivých položek v Ceníku a zároveň je objednatel oprávněn požadovat
po poskytovateli poskytnutí plnění i ve větším rozsahu, než je uvedeno
u jednotlivých položek v Ceníku. Poskytovatel prohlašuje, že si je této skutečnosti
vědom a že s tímto právem objednatele bezvýhradně souhlasí. Poskytovatel se
zavazuje, že nebude-li na základě této smlouvy objednán a proveden předmět plnění
v plném rozsahu uvedeném v Ceníku, neuplatní nárok na náhradu škody spočívající
v ušlém zisku.

6.

Za řádně a včas uskutečněné služby se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli
dohodnutou cenu za služby, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

7.

Účastníci této smlouvy se v rámci jejího naplňování zavazují postupovat vždy v souladu
s právním řádem České republiky.

8.

Jednotlivé dílčí smlouvy vznikají na základě objednávek objednatele. Každá dílčí
objednávka musí obsahovat (minimálně) množství a specifikaci požadované služby,
požadovaný termín plnění služby a případné další požadavky, které jsou v souladu
s touto smlouvou. Objednávky mohou být poskytovateli zasílány poštou, faxem nebo emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně
potvrdit přijetí každé objednávky objednatele, a to nejpozději druhý pracovní den
po doručení objednávky. Potvrzení objednávky poskytovatelem se považuje za přijetí
návrhu dílčí smlouvy uzavírané na základě rámcové smlouvy a tímto okamžikem se
považuje dílčí smlouva za uzavřenou.
Článek II.
Všeobecné dodací podmínky

1.

Místem poskytnutí služby je místo určené v jednotlivé dílčí objednávce,
v objednávce místo poskytnutí určeno, je místem poskytnutí sídlo objednatele.

není-li

2.

Cena za jednotlivou položku nesmí překročit cenu, kterou poskytovatel uvedl ve své
nabídce jako nabídkovou cenu za danou službu.
Článek III.
Termín a místo plnění

1.

Termín zahájení plnění: od okamžiku nabytí účinnosti rámcové smlouvy.

2.

Termín ukončení plnění: Tato smlouva se ujednává na dobu do 31. 12. 2019.

3.

Jednotlivá dílčí plnění budou poskytnuta dle předpokládaného plánu, který tvoří
Přílohu č. 3 této smlouvy v místech plnění Slatiňany a dalších pracovištích objednatele.
Objednatel se může od plánu odchýlit v případě okolností vyplývajících z jeho aktuální
provozní potřeby či okolností, které nezavinil či nemohl předpokládat.
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Článek IV.
Cena a platební podmínky
1.

Skutečná cena za služby bude určena na základě cenových údajů uvedených v Ceníku
a to na základě uskutečněného plnění.

2.

Celková cena za celý předpokládaný předmět rámcové smlouvy činí 2 679 600,00 Kč
bez DPH.

3.

Objednatel bude poskytovateli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté služby a to
dle jednotkových cen jednotlivých druhů služeb uvedených v Ceníku, odpovídajících
nabídkovým jednotkovým cenám uvedeným poskytovatelem v jeho nabídce.

4.

Cena služby bude vždy určena na základě jednotkových cen jednotlivých druhů služeb
stanoveného v Ceníku tak, že bude odpovídat součinu množství objednaného a skutečně
provedené služby a jednotkové ceny příslušného druhu služby. Smluvní strany
sjednávají, že jednotkové ceny služeb (vyčíslené v Kč bez DPH) uvedené v Ceníku, jsou
cenami konečnými a maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené
s plněním rámcové smlouvy (jako např. náklady na zejména dopravné, materiál,
pojištění, cla a jiné poplatky apod.). Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české
koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy. Právo vystavit fakturu
vzniká poskytovateli dnem nejdříve okamžikem poskytnutí služby. Poskytovatel tak není
v souvislosti s plněním smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu
jakýchkoliv jiných či dalších plateb.

5.

Cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám
daňových předpisů upravující výši DPH, o čemž jsou v tomto případě smluvní strany
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

6.

Vyúčtování bude prováděno podle uskutečněného plnění jednou měsíčně. Objem
fakturovaného plnění bude oboustranně předem odsouhlasen. Specifikace provedených
služeb bude provedena ve faktuře nebo v její příloze. Podkladem pro vystavení
a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený
a potvrzený soupis provedených služeb, který vypracuje poskytovatel k poslednímu
kalendářnímu dni kalendářního měsíce.

7.

Objednatel neposkytuje zálohy.

8.

Právo poskytovatele vystavit daňový doklad (fakturu) vzniká po řádném provedení
služby dle dílčích objednávek.

9.

Daňový doklad musí mít náležitosti účetního dokladu podle zák. č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě údajů o objednateli je poskytovatel
povinen uvést v daňovém dokladu i číslo veřejné zakázky (VZ 57/2017), číslo
smlouvy a případně číslo příslušného smluvního dodatku.

10. Cena za provedené služby bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury)
poskytovatele se splatností 30 dnů. Přílohou daňového dokladu bude dodací list (rozpis
poskytnutých služeb) odsouhlasený objednatelem. Objednatel není v prodlení, uhradí-li
daňový doklad do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po
termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
11. Pokud poskytovatel doručí daňový doklad objednateli v období od 15. prosince
do 15. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího bude splatnost faktury
šedesát (60) dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli z důvodu rozpočtových
pravidel objednatele.
12. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž
by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti
dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout
ode dne doručení opraveného daňového dokladu.
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13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní
účet poskytovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
a)

poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b)

poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,
nebo
bankovní účet poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

c)

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené
či stanovené správcem daně poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Článek V.
Podmínky plnění smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran
1.

Za vadu se považuje vada v kvalitě plnění, vada v množství, odchylky od specifikace
předmětu služby dané v objednávce i plnění jiné služby.

2.

Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí
škody na objednatele, byť se projeví až později. Povinnosti poskytovatele ze záruky
za jakost tím nejsou dotčeny.

3.

Práva objednatele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci,
kterou objednatel předal poskytovateli. To neplatí, prokáže-li poskytovatel, že
na nevhodnost předané věci objednatele včas upozornil a objednatel na jejím použití
trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci, ani při vynaložení dostatečné péče
nemohl zjistit.

4.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
a) na odstranění vady,
b) na odstranění vady opravou,
c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

5.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy,
na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

6.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající
jeho právu na slevu.

má

objednatel

právo

Článek VI.
Smluvní pokuty a náhrada vzniklé škody
1.

V případě prodlení s placením ceny má poskytovatel právo účtovat smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2.

V případě prodlení se službou o více jak 24 hodin má objednatel nárok na slevu 30 %
nebo má objednatel právo od dílčí objednávky jednostranně odstoupit, v případě
prodlení delšího 48 hodin má objednatel nárok na slevu 50 % nebo má objednatel právo
od dílčí objednávky jednostranně odstoupit.

3.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady
škody.
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Článek VII.
Ukončení smluvního vztahu
1.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně
a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy.

2.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje neplnění závazků
spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového
dokladu - faktury. Poskytovatel je od smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že
objednatel neuhradí dlužnou částku ani na základě písemné výzvy poskytovatele,
ve které bude stanovena dodatečná lhůta, která nebude kratší než 7 pracovních dnů.

3.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele se považuje neplnění závazků
spočívající zejména v písemném nepotvrzení přijetí dílčí objednávky do 4 pracovních
dnů od jejího odeslání, nedodržení termínů plnění delším než 10 dnů nebo realizace
předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy a / nebo jiných závazných
dokumentů či předpisů, resp. dle dohody obou smluvních stran.

4.

V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů má objednatel nárok
na náhradu škody a prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním
řešením, zejm. nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných osob.

5.

Nebude-li do 31. 12. 2019 vyčerpána celková cena uvedená v čl. IV. odst. 2 této
smlouvy, může být dohodou smluvních stran účinnost smlouvy prodloužena až do
okamžiku vyčerpání celkové ceny.

6.

Před uplynutím stanovené doby lze účinnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou
smluvních stran nebo výpovědí. Vypovědět smlouvu může každá smluvní strana
bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí dva měsíce a počne běžet prvého dne
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Článek VIII.
Práva třetích osob

1.

Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy
třetích osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné
nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě poskytovatel ponese veškeré
důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob.
Článek IX.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

1.

Spolupůsobení při finanční kontrole: Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2.

Příslušná ustanovení této rámcové smlouvy se považují za nedílnou součást dílčích
smluv, které budou uzavřeny na základě této smlouvy, přičemž odchylná ustanovení
v jednotlivých smlouvách mají přednost před zněním této rámcové smlouvy.

3.

Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí
osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

4.

Smlouvou neupravené vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

5.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení
§ 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
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6.

P oskytovatel je povinen p ln it veškeré své povinnosti vyp lýva jící ze sm lo u vy
a je d n o tliv ý c h dílčích sm lu v s odbornou péčí, v souladu s obecně zá vazn ým i p rávním i
předpisy, sm louvou a je jím i příloham i a pokyny o bjednatele.

7.

M ěnit nebo d o p lň o va t te x t té to sm lo u vy je m ožné je n form o u písem ných, o b o u stra n n ě
odsouhlasených d od a tků .

8.

S m louva je vyh o to ve n a ve třech stejnopisech s p latností o rig in á lu , z nichž o b je d n a te l
obdrží po dvou vyh oto ven ích a p o skyto va te l po je d n o m vyh oto ven í.

9.

P oskytovatel tím to udě lu je souhlas o b je d n a te li k uveřejn ě ní všech p o d kla d ů , údajů
a in form a cí uvedených v to m to článku a těch, k je jic h ž u ve ře jn ě n í vyp lý v á
pro o b je d n a te le p o vin n o st dle právních předpisů.

10. P oskytovatel podpisem sm lo u vy dává souhlas s p o skytn u tím všech in fo rm a cí, které
sm louva o bsahuje i těch, které budou následně p o skyto vate le m p o s k y tn u ty , podle
zákona č. 1 0 6 /1 9 9 9 Sb., o svobodném přístupu k in form a cím , ve znění pozdějších
předpisů, pokud te n to souhlas výslo vn ě neodepře s odkazem na obchodní ta je m s tv í,
či jin é zákonem předpokládané sku te čn osti.
11. O bjednatel je p o vin n ým su b je kte m dle § 2 odst. 1 zákona č. 3 4 0 /2 0 1 5 Sb., o zvláštních
podm ínkách účinnosti některých sm lu v, uveřejň o ván í těch to sm lu v a o re g is tru sm lu v
(zákon o re g istru s m lu v ). P oskytovatel podpisem sm lo u vy dává souhlas s u ve ře jn ě n ím
s m lo u vy, ve znění případných zm ěn a d o d a tků , způsobem dle § 5 cito va n é h o zákona,
pokud te n to souhlas výslo vn ě neodepře s odkazem na obchodní ta je m s tv í, či jin é
zákonem p ře dpokládané sku te čn osti.
12. O bjednatel je p ovinn ým su b je kte m dle ust. § 219 zákona č. 1 3 4 /2 0 1 6 Sb., o zadávání
ve ře jn ý ch zakázek. P oskytovatel podpisem sm louvy dává souhlas s u ve ře jn ě n ím
s m lo u vy, ve znění případných zm ěn a d od a tků , způsobem dle § 219 cito va n é h o zákona,
pokud te n to souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní ta je m s tv í, či jin é
zákonem předpokládané sku te čn o sti.
13. V souladu s ust. § 6 zákona o re g istru sm lu v nabývá sm louva účinnosti dne m je jíh o
u v e ře jn ě n í způsobem dle § 5 cito van é ho zákona.
14. Z ve ře jn ě n í sm lo u vy a m e ta d a t v re g istru sm lu v za jistí o bje d n a te l.
15. S m lu vn í s tra n y p ro hla šu jí, že se s obsahem té to sm lo u vy řádně se zn á m ily, s je jím
obsahem souhlasí, a že sm louvu uzavírají svobodně a na důkaz to h o p řip o ju jí
své podpisy.
V K ladrubech nad Labem

dne 10-04-2018

V Praze
dne

Václav Kubeček

Za Objednatele
tl
k,d
e
ch
a
.JiříM
g
In

Za Poskytovatele

P ř í l o h a č . 1 - Ceník
P ř í l o h a č . 2 - Seznam členů tým u
P ř í l o h a č . 3 - P ředpokládaný plán
Stránka 6 z 9

♦ ♦ ♦

K

Příloha č. 1 rámcové smlouvy o poskytování služeb - Ceník

CENÍK

Druh kování

Množství
úkonů

Cena za jeden úkon
bez DPH

Celková cena
bez DPH

Kování obě hrudní končetiny
(včetně vystrouhání
pánevních končetin)

360

900,00 Kč

324 000,00 Kč

Kování na všechny čtyři
končetiny

540

1 450,00 Kč

783 000,00 Kč

Kování na všechny čtyři
končetiny s tvrdokovem

480

1 600,00 Kč

768 000,00 Kč

Kování na všechny čtyři
končetiny s tvrdokovem
a se závity

180

1 670,00 Kč

300 600,00 Kč

Korektury ostatní

880

300,00 Kč

264 000,00 Kč

Korektury hříbat ve stáří
1 a 2 roky

1 200

200,00 Kč

240 000,00 Kč

Celkem

3 640

-

2 679 000,00 Kč
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Příloha č. 2 rámcové smlouvy o poskytování služeb - Seznam členů týmu

SEZNAM ČLENŮ TÝMU

Čo

Pozice

Jméno

Délka
praxe
v letech

Kvalifikace / licence /
specializace

1

Hlavní podkovář

Václav Kubeček

5

podkovář, certifikovaný
europodkovář

2

Podkovář

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

5

podkovář, certifikovaný
europodkovář

3

Podkovář

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

6

podkovář, certifikovaný
europodkovář
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Příloha č. 3 rámcové smlouvy o poskytování služeb - Předpokládaný plán

PŘEDPOKLÁDANÝ PLÁN

Množství
úkonů*

Počet kování

Četnost

Kování obě hrudní končetiny (včetně
vystrouhání pánevních končetin)

30

8 týdnů /
6x za rok

360

Kování na všechny čtyři končetiny

45

8 týdnů /
6x za rok

540

Kování na všechny čtyři končetiny
s tvrdokovem

40

8 týdnů /
6x za rok

480

Kování na všechny čtyři končetiny
s tvrdokovem a se závity

15

8 týdnů /
6x za rok

180

Korektury ostatní

110

12 týdnů /
4x za rok

880

Korektury hříbat ve stáří 1 a 2 roky

100

8 týdnů /
6x za rok

1 200

Celkem

340

-

3 640

Druh kování

* Množství úkonů je odhadované, skutečné množství objednatelem požadovaných úkonů
se může lišit v závislosti na aktuálních potřebách objednatele.
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