Příloha č. 5 ZD

Rámcová smlouva o dílo
Číslo smlouvy objednatele …………… číslo smlouvy dodavatele………………..

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
a dle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), mezi
stranami:
Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Česká Lípa
nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
002 60 428
CZ 00260428
Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
Mgr. Petrou Novotnou
vedoucí odboru správy majetku
Komerční banka, a.s. Česká Lípa
1229421/0100

Dodavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: …………….
zastoupený ve věcech technických: ……………..
bankovní spojení:
email:
Zapsaný v obch. rejstříku
I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je rámcová úprava smluvní spolupráce mezi objednatelem
a dodavatelem při komplexním zajištění služeb při čištění komunikací, zimní údržbě
komunikací a úklidu autobusových zastávek podle specifikace uvedené v této smlouvě
a jejích přílohách.
1.2 Předmětem plnění dodavatele je provádění prací a poskytování služeb specifikovaných touto
smlouvou podle oceněné Specifikace činností a dodávek pro stanovení nabídkové ceny,
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku (VZ) na služby „Čištění a zimní údržba komunikací
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a úklid zastávek v České Lípě“, zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání VZ (zákon), na rámcovou dohodu s jedním dodavatelem dle § 131 zákona.
1.3 Účelem plnění je zajištění čištění komunikací, zimní údržby komunikací a úklidu
autobusových zastávek v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, a v souladu se souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními
města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném
znění.
1.4 Místem plnění je správní území města Česká Lípa, které zahrnuje katastrální území Česká
Lípa, Častolovice u České Lípy, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice u České Lípy, Heřmaničky u
Dobranova, Lada, Manušice, Okřešice u České Lípy, Písečná u Dobranova, Stará Lípa, Vítkov u
Dobranova, Vlčí Důl a Žizníkov.
1.5 Předmětem plnění dodavatele jsou dále uvedené práce a činnosti, které jsou blíže
specifikovány v následujících ustanoveních.
1.5.1
Výklad pojmů
Strojní čištění/ošetření – strojním čištěním se rozumí takové čištění komunikací,
chodníků, parkovišť, ploch apod., kde lze využít stroje
Ruční čištění/ošetření – ručním čištěním se rozumí čištění komunikací, chodníků,
parkovišť, ploch apod., kde nelze pro čištění využít stroje s výjimkou malých ručních
motorových mechanismů
Ručně ošetřený 1 km – ručně ošetřeným 1 kilometrem se rozumí komplexní úklid 1 km
komunikace, chodníků, zpevněných ploch apod., a to buď ručně, nebo pomocí malých
ručních mechanizmů. Nezapočítávají se zde přejezdy z místa nakládky a zpět a ostatní
ujeté kilometry.
Strojně ošetřený 1 km – strojně ošetřeným 1 kilometrem se rozumí každý jeden
údržbový km ujetý strojem při provádění úklidu komunikací, chodníků, zpevněných ploch
apod., (např. odhrnování sněhu, posyp komunikací, zametání apod.). Nezapočítávají se
zde přejezdy z místa nakládky a zpět a ostatní ujeté kilometry.
1 výjezd - 1 výjezdem se rozumí příjezd na místo události, uklizení komunikace, chodníků,
zpevněných ploch apod. a likvidace odpadu.
1.5.2

Čištění komunikací dle přílohy č. 2 této smlouvy, které obsahuje

1.5.2.1 strojní čištění vozovek, které zahrnuje strojně ošetřené km při
1.5.2.1.1 strojním čištění vozovek, tzn.
• strojní úklid od veškerých nečistot v celé šíři vozovky v období duben až říjen
podle pokynu objednatele;
• strojní úklid vozovek od veškerých nečistot v celé šíři vozovky v období listopad až
březen v případě, že nebude využito zimního čištění vozovek podle pokynu
objednatele;
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• společně (v jednom dni) se strojním úklidem vozovky bude prováděno douklizení
míst na vozovce, kam se stroj nedostane;
• zvlhčování strojně uklízeného úseku vozovky pro omezení prašnosti za podmínky,
že okolní teplota neklesne pod 0 °C a její pokles pod tuto hranici není očekáván;
• součástí je odvoz a likvidace odpadu vzniklého při strojním úklidu vozovky;
•
•

•
•

1.5.2.1.2 strojním čištění ploch křižovatek a parkovišť, tzn.
strojní úklid křižovatky/parkoviště od veškerých nečistot v celé ploše včetně
douklizení nepřístupných míst stroji, dopravních ostrůvků, které jsou součástí
křižovatky v období duben až říjen podle pokynu objednatele;
strojní úklid křižovatek/parkovišť od veškerých nečistot v celé ploše včetně douklizení
nepřístupných míst stroji, dopravních ostrůvků, které jsou součástí křižovatky dle
vhodnosti klimatických podmínek v období listopad až březen podle pokynu
objednatele;
zvlhčování strojně uklízeného úseku křižovatek/parkovišť pro omezení prašnosti za
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 °C a její pokles pod tuto hranici není
očekáván;
součástí je odvoz a likvidace odpadu vzniklého při strojním úklidu křižovatek/
parkovišť;

1.5.2.2 strojní čištění chodníků, které zahrnuje strojně ošetřené km při strojním čištění
chodníků, tzn.
•
•
•
•
•

strojní úklid chodníků a parkových cest od veškerých nečistot v celé šíři chodníků a
parkových cest v období duben až říjen podle pokynu objednatele;
strojní úklid chodníků a parkových cest od veškerých nečistot v celé šíři chodníků a
parkových cest dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad až březen
podle pokynu objednatele;
společně se strojním úklidem bude prováděno douklizení míst na chodnících
a parkových cestách, kam se stroj nedostane;
zvlhčování strojně uklízeného úseku chodníků a parkových cest pro omezení
prašnosti za podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 °C a její pokles pod tuto
hranici není očekáván;
součástí je odvoz a likvidace odpadu vzniklého při strojním úklidu chodníků a
parkových cest;

1.5.2.3 ruční čištění, které zahrnuje ručně ošetřené km při
1.5.2.3.1 ručním čištění chodníků, parkových cest a prostor zastávek MHD, tzn.
• ruční úklid chodníků a parkových cest v šíři minimálně 1,5 m od veškerých
nečistot v období duben až říjen podle pokynu objednatele;

3

• ruční úklid chodníků a parkových cest v šíři minimálně 1,5 m od veškerých
nečistot dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad až březen podle
pokynu objednatele;
• v případě, že šíře chodníku a parkových cest nebude dosahovat 1,5 m, provede
dodavatel ošetření chodníku a parkových cest v celé šíři
• ruční úklid prostor zastávek MHD od veškerých nečistot v celé šíři prostoru
zastávek MHD (včetně prostoru pod přístřešky) v období duben až říjen podle
pokynu objednatele;
• ruční úklid prostor zastávek MHD od veškerých nečistot v celé šíři prostoru
zastávek MHD (včetně prostoru pod přístřešky) dle vhodnosti klimatických
podmínek v období listopad až březen podle pokynu objednatele;
• součástí je nakládka, odvoz a likvidace smetků a odpadu vzniklého při úklidu;

1.5.2.3.2 ručním čištění schodišť, tzn.
• ruční úklid schodišť od veškerého znečištění v období duben až říjen podle
pokynu objednatele;
• ruční úklid schodišť od veškerého znečištění dle vhodnosti klimatických podmínek
v období listopad–březen podle pokynu objednatele;
• součástí je nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění;
1.5.2.4 blokové čištění, které zahrnuje strojně ošetřené km při blokovém čištění
komunikací, parkovišť a ploch, tzn.
• blokové čištění vozovek, parkovišť a k nim přilehlých chodníků a dalších ploch od
veškerých nečistot včetně plevele podle pokynu objednatele,
• součástí je nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění;
• při blokovém čištění dodavatel zajistí dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na své náklady
umístění dostatečného počtu příslušného přechodného dopravního značení, a to
nejméně 7 dní před zahájením blokového čištění;
• dodavatel si zajistí i potřebná povolení k umístění přechodného dopravního
značení;
• dodavatel v době rozmísťování dopravního značení pořídí fotodokumentaci
parkujících vozidel v daných lokalitách. Při samotném blokovém čištění bude
zástupce dodavatele jménem objednatele v součinnosti s městskou policií
rozhodovat o odtahu vozidla v případě, že řidič vozidla nedodrží dopravní značení
v jednotlivých ulicích, kde bude probíhat blokové čištění, pokud objednatel
nestanoví jinak;
• v průběhu instalovaného přechodného značení bude dodavatel provádět jeho
kontrolu;
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• dodavatel bude v rámci blokového čištění spolupracovat se smluvními partnery
města, kteří budou zajišťovat související činnosti na komunikacích, objednatel
sdělí dodavateli kontakty na smluvní partnery;
• dopravní značení bude odstraněno ihned po dokončení veškerých prací spojených
s blokovým čištěním a s pracemi smluvních partnerů objednatele;
1.5.2.5 kropení komunikací, které zahrnuje strojně ošetřené km při kropení komunikací,
tzn. kropení komunikací pro zvlhčení vzduchu a zmírnění prašnosti v letním období
v rozsahu podle pokynů objednatele;
1.5.2.6 ekologické havárie, které zahrnují 1 výjezd při likvidaci ekologických havárií, tzn.
•

•
•
•
•

•

1.5.2.6.1 ekologické havárie
likvidace ekologické havárie (např. únik olejů, ropných látek apod.) na komunikacích,
prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví města Česká Lípa na základě pokynu
objednatele nebo dle pokynu složek integrovaného záchranného systému (dále IZS) a
městské policie, v případě potřeby provedení posypu komunikace – plochy sorpční
látkou;
odstranění a následná likvidace sorpčních materiálů z komunikace – ploch;
mimořádný strojní a ruční úklid s dojezdovým časem k započetí prací
do 90 min od nahlášení dodavateli;
součástí položky je nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění;
v případě potřeby zajištění objízdné trasy okolo havárie přechodným dopravním
značením;
1.5.2.6.2 likvidace odpadu
likvidace odpadu v rámci ekologické havárie bude fakturována samostatně dle druhu
odpadu v cenách uvedených v příloze č. 1

1.5.2.7 odstranění nežádoucí zeleně,
1.5.2.7.1 chemické odstranění nežádoucí zeleně, které zahrnuje ošetřený m2, tzn.
• postřik prorůstající zeleně na komunikacích, chodnících a dalších plochách
chemickými látkami dle pokynu objednatele;
• výsledkem ošetření komunikací, chodníků a dalších ploch musí být úplný rozpad
nežádoucí zeleně;
1.5.2.7.2 mechanické odstranění nežádoucí zeleně, které zahrnuje ošetřený m2,
tzn.
• mechanické vypletí nežádoucí trávy, plevele, drobných náletů apod. v chodníku,
prostoru mezi krajnicí vozovky a obrubníkem, prostor nástupišť, prostoru
autobusových zastávek (přístřešků), ostrůvků apod.
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• výsledkem ošetření komunikací, chodníků a dalších ploch musí být úplné
odstranění nežádoucí zeleně;
• nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění

1.5.2.8 úklid psích exkrementů, který zahrnuje ošetřený m2 při úklidu psích exkrementů,
tzn. sběr, odvoz a likvidace psích exkrementů z komunikací, chodníků a dalších
ploch dle pokynu objednatele;

1.5.3

Zimní údržba komunikací dle přílohy č. 2 této smlouvy, která obsahuje:

1.5.3.1 Strojní zimní údržbu vozovek, která zahrnuje strojně ošetřené km při
1.5.3.1.1 strojní zimní údržbě vozovek plužením, tzn.
• odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu vozovky nezůstávala
uježděná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší;
• společně se strojním ošetřením vozovky bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí
důležitosti v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
1.5.3.1.2 strojní zimní údržbě vozovek plužením a posypem, tzn.
• odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu vozovky nezůstávala
uježděná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší a její následný posyp
inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu
v jednotlivých lokalitách stanoví aktuálně před zahájením zimní údržby
objednatel;
• společně se strojním ošetřením vozovky bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí
důležitosti v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu
1.5.3.1.3 strojní zimní údržbě vozovek plužením a posypem solí s postřikem solanky,
tzn.
• odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu vozovky nezůstávala
uježděná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší a její následný posyp solí
s postřikem solanky;
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• společně se strojním ošetřením vozovky bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí
důležitosti v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.

1.5.3.2 strojní zimní údržbu chodníků, která zahrnuje strojně ošetřené km při
1.5.3.2.1 strojní zimní údržbě chodníků plužením, tzn.
• odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu chodníku nezůstávala
ušlapaná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší;
• společně se strojním ošetřením chodníku bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí
důležitosti v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
1.5.3.2.2 strojní zimní údržbě chodníků plužením a posypem, tzn.
• odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu chodníku nezůstávala
ušlapaná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší, a její následný posyp
inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu
v jednotlivých lokalitách stanoví aktuálně před zahájením zimní údržby
objednatel;
• společně se strojním ošetřením chodníku bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí
důležitosti v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.
1.5.3.3 ruční zimní údržbu, která zahrnuje ručně ošetřené km při
1.5.3.3.1 ruční zimní údržbě chodníků a parkových cest včetně posypu, tzn.
odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu posypem v šíři minimálně 1, 5 m;
• v případě, že šíře chodníku a parkových cest nebude dosahovat 1,5 m, provede
dodavatel ošetření chodníku v celé šíři
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu
1.5.3.3.2 ruční zimní údržbě schodišť a jiných ploch včetně posypu,
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(a) tzn. odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu posypem v celé délce a šíři;
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu
1.5.3.3.3 ruční zimní údržbě prostoru a nástupních ploch zastávek MHD vč. posypu,
tzn.
• odstranění sněhu a náledí z prostoru zastávek MHD (tj. zastávek s přístřeškem
i bez přístřešku), v takovém pořadí důležitosti, kterou má ulice, ve které se
zastávka nachází dle plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
• odstranění sněhu a náledí z nástupní plochy v celé délce zastávek MHD (tj. min.
16 m pro celou délku autobusu a šíří nástupiště, resp. chodníku) včetně
odstranění veškerých sněhových bariér a ošetření povrchu posypem, v takovém
pořadí důležitosti, kterou má ulice, ve které se zastávka nachází dle plánu zimní
údržby komunikací dle přílohy č. 3 této smlouvy;
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu
1.5.3.4 zimní údržbu přechodů pro chodce, která zahrnuje dočištění přechodů pro
chodce, tzn. odstranění sněhu (bariér) a náledí při vstupu na přechod pro chodce
v šíři minimálně 2 m (každý přechod má dva vstupy, v případě přechodů, které jsou
děleny dopravním ostrůvkem, je nutné ošetřit i vstupy z ostrůvku na přechod);
1.5.3.5 odstranění sněhu, tzn.
• naložení sněhu, jeho odvoz a vyložení na místo k tomu určené;
• místo pro uložení sněhu ze správního území města Česká Lípa vytipuje dodavatel
ve spolupráci s objednatelem;
• dodavatel si zajistí splnění všech podmínek, které jsou nezbytné pro uložení
sněhu dle obecně závazných právních předpisů platných v době odstraňování
(např. příslušná povolení správních orgánů)
1.5.3.6 rozmístění posypových nádob, která zahrnuje rozvoz, svoz, uskladnění a údržbu
posypových nádob, tzn.
• rozmístění posypových nádob včetně jejich naplnění inertním materiálem nebo
směsí inertního materiálu a solí dle pokynu objednatele;
• odstranění posypových nádob dle pokynu objednatele;
• posypové nádoby jsou v majetku města Česká Lípa a budou uskladněny
u dodavatele a dodavatelem budou po celou dobu jejich životnosti opravovány a
udržovány v provozuschopném stavu;
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• v případě nerentabilní opravy nádoby oznámí tuto skutečnost dodavatel
objednateli, kdy objednatel zajistí likvidaci příslušné nádoby a dle potřeby dodá
novou;
• posypové nádoby bude dodavatel doplňovat inertním materiálem tak často, aby
nedošlo k jejich úplnému vyprázdnění;
• pokud budou posypové nádoby vyprázdněny v době kalamitního stavu, tak je
dodavatel doplní nejpozději do 12 hodin po jejich vyprázdnění;
• naplněnost posypových nádob sleduje dodavatel
1.5.3.7 posypový materiál, tzn.
• posypový materiál inertní – štěrk frakce 2-5 mm;
• posypový materiál inertní – štěrk frakce 4-8 mm;
• posypový materiál inertní – písek;
• posypový materiál sůl (chlorid sodný)
• posypový materiál sůl (chlorid vápenatý)
• solanka
1.5.3.8 pohotovost ZUK, tzn.
• taková činnost dodavatele, která umožní zajištění řádné strojní a ruční zimní
údržby komunikací a chodníků definované v odstavci 1.5.3.1 až 1.5.3.7 a to včas
dle plánu zimní údržby (příloha č.3) a v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, a v souladu se souvisejícími právními
předpisy, vyhláškami
• pohotovost je paušální částka hrazená 1x za měsíc v zimním období, tj. od
1.listopadu daného roku do 31.března roku následujícího
• součástí položky pohotovost uvedené ve specifikaci činností a dodávek pro
stanovení nabídkové ceny (1.2.16) je 6 500 km najetých při strojní zimní údržbě
komunikací a chodníků v průběhu jednoho zimního období
• kilometry najeté při strojní zimní údržbě komunikací a chodníků v rámci
jednotlivých měsíců se budou postupně odečítat v průběhu jednoho zimního
období od celkového množství 6 500 km
• nevyčerpané paušální kilometry najeté při strojní zimní údržbě komunikací a
chodníků z prvního zimního období se převádí do druhého zimního období
• pokud se kdykoliv v průběhu zimního období toto množství vyčerpá, další strojní
kilometry budou účtovány dle jednotlivých položek ZUK a jejich cen ve specifikaci
činností a dodávek pro stanovení nabídkové ceny
• součástí pohotovosti, a tedy součástí strojních kilometrů najetých při zimní
údržbě komunikací a chodníků v rámci pohotovosti není žádný posypový materiál
ani solanka

II. Práva a povinnosti smluvních stran
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2.1
Dodavatel je povinen respektovat požadavky objednatele v souladu s touto smlouvou, a
to po celou dobu jejího plnění. Požadavky objednatele budou dodavateli předávány formou
písemného pokynu objednatele, který bude obsahovat výčet činností požadovaných od
dodavatele a lhůtu pro jejich splnění (dále jen „pokyn“) a příkazů objednatele. Písemný pokyn
lze zaslat emailem, datovou schránkou či přes poštovní službu. Příkaz lze vydat písemně, emailem, telefonicky či ústně. V případě příkazu vydaného telefonicky či ústně musí být následně
příkaz potvrzen písemně či e-mailem, a to nejpozději následující pracovní den a musí být na něj
vystaven pokyn do 5 pracovních dnů. V případě havárií je dodavatel povinen reagovat i na
pokyny vydané kteroukoli složkou integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) nebo
Městskou policií města Česká Lípa (dále jen „městská policie“).
2.2
Dodavatel není bez pokynu vydaného objednatelem nebo složkou IZS nebo městskou
policií, oprávněn zahájit plnění či jeho část dle této smlouvy.
2.3
Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy ve lhůtách určených touto
smlouvou a pokyny vydanými objednatelem.
2.4
Za objednatele je osobou oprávněnou k vystavení pokynů, stanovení dílčích termínů pro
provádění plnění a ke kontrole provádění prací ………... V případě změny v této osobě je
objednatel povinen takovou změnu písemně oznámit dodavateli bezprostředně po provedení
této změny.
2.5
Dodavatel se zavazuje, že osoba dodavatele, která bude odpovědná za kvalitu provádění
prací, bude splňovat po celou dobu plnění této smlouvy veškeré kvalifikační předpoklady
požadované objednatelem v zadávacím řízení na tuto zakázku. Objednatel je oprávněn kdykoli
v průběhu plnění smlouvy provést kontrolu splnění tohoto závazku dodavatele. Osobou, která
bude na straně dodavatele odpovědná za kvalitu provádění prací, je: …………. Dodavatel je
povinen v případě změny této osoby písemně sdělit objednateli identifikaci změny, a to
bezprostředně po provedení této změny a postupovat dle čl. 2.26 této smlouvy.
2.6
Dodavatel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 2 osoby znevýhodněné na
trhu práce, a to v rozsahu min. 150 hodin ročně u každé z nich. Uvedenou skutečnost dodavatel
objednateli prokáže nejpozději ke dni účinnosti smlouvy relevantním dokladem (smlouva mezi
dodavatelem a osobou znevýhodněnou na trhu práce). Tento doklad dodavatel je povinen
předkládat objednateli každoročně vždy k 30.06. příslušného roku. Nesplnění povinností dle
tohoto ustanovení je důvodem k odstoupení od této smlouvy.
2.7
Pokud dodavatel neprovede z jakýchkoli důvodů práce předepsané objednatelem
v pokynu v termínu určeném objednatelem, je povinen tuto skutečnost vždy neprodleně
oznámit objednateli, včetně odůvodnění. Objednatel v takovém případě neprodleně stanoví
náhradní termín plnění.
2.8
Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy řádně, odborně a včas v souladu
se všemi relevantními právními předpisy, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb.,
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o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném
znění
a
souvisejícími
právními
předpisy,
platnými
vyhláškami
a nařízeními Města Česká Lípa.
2.9
Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy takovým způsobem a v takovou
dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění.
Dodavatel nesmí provádět práce v neděli a o svátcích, vyjma prací spojených s prováděním
zimní údržby, s odstraňováním havarijních stavů nebo na písemný pokyn objednatele.
V odůvodněných případech může dodavatel požádat písemně objednatele o udělení výjimky
z tohoto ustanovení smlouvy. Objednatel písemně rozhodne o udělení či neudělení výjimky do 5
pracovních dní od obdržení žádosti.
2.10 Dodavatel je povinen smetky vzniklé při provádění úklidu odstranit z místa plnění
neprodleně tj. v den úklidu.
2.11 Dodavatel se pro případ pokynů v souvislosti s odstraněním následků ekologické havárie
zavazuje, že nejpozději do 90 min od vydání pokynu zahájí práce vedoucí k odstranění následků
této události a v těchto pracích bude souvisle pokračovat až do úplného odstranění následků
události na komunikaci.
2.12 V zimním období je dodavatel povinen nastoupit ke zmírnění závady ve sjízdnosti nebo
schůdnosti komunikací nejpozději do 45 minut od vzniku závady.
2.13 Dodavatel je povinen zajistit si na vlastní náklady veškerá příslušná povolení, rozhodnutí,
souhlasy a stanoviska k provádění jednotlivých činností vyplývajících z této smlouvy.
2.14 Dodavatel je povinen zajistit si pro provádění prací dle této smlouvy veškeré potřebné
materiální a technické zabezpečení tak, aby neohrozil plynulost a kvalitu provádění prací dle
této smlouvy.
2.15 Dodavatel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit společně s objednatelem
kontrolní prohlídky provedených prací.
2.16 Dodavatel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek týkajících se ochrany životního prostředí
a zeleně u všech vlastních pracovníků i u pracovníků poddodavatele.
2.17 Dodavatel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci odpadů
odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování, při zajišťování činností sjednaných touto
smlouvou. Roční výkaz bude objednateli předán vždy za předcházející kalendářní rok nejpozději
do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

11

2.18 Dodavatel je povinen vést dispečerský deník zimní údržby komunikací a autobusových
zastávek, ve kterém budou uvedeny minimálně následující údaje:
- Vedoucí směny – jméno, příjmení
- Pracovníci směny – seznam zaměstnanců pro zimní údržbu podle skutečné
přítomnosti
- Vozidla a mechanismy v provozu – počty a druhy mechanismů vyčleněných pro
výkony zimní údržby v provozuschopném stavu pro danou směnu
- Povětrnostní situace – teplota, jasno, oblačno, zamračeno, déšť, mlha, sněžení, vítr,
námraza apod.
- Stav sjízdnosti – stručný popis (u komunikací a chodníků dle pořadí důležitosti),
vozovka sjízdná, sjízdnost omezená, vrstva sněhu v cm, námraza, závěje v km,
vozovka nesjízdná – doprava odkloněna – předpoklad sjízdnosti
- Průběh služby:
čas nástupu a ukončení služby,
chronologický záznam nejdůležitějších událostí,
záznam kontroly stavu sjízdnosti,
zprávy o sjízdnosti od jiných orgánů – uvádí se čas, obsah a kdo
informaci podal,
upozornění na závady přecházející do další směny.
2.19 Dodavatel předloží dispečerský deník objednateli vždy k 1. dni následujícího měsíce nebo
kdykoli na vyžádání objednatele.
2.20 Dodavatel je povinen při zimní údržbě komunikací používat pouze schválený inertní
a chemický rozmrazovací (posypový) materiál určený vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Zároveň je povinen
dodržovat zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění při plnění všech
činností vyplývajících ze smlouvy.
2.21 Dodavatel je povinen do 31. října každého kalendářního roku po dobu trvání smlouvy
předložit atest o chemických rozmrazovacích materiálech, které má v úmyslu při zimní údržbě
komunikací v následujícím období používat.
2.22 Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady, aby všechny stroje (dodavatele
i poddodavatele), které budou provádět pracovní činnosti související s předmětem této
smlouvy, byly vybaveny systémem GPS s pokročilými telemetrickými senzory
(s výjimkou malých mechanismů např. ručních fréz apod.). Dodavatel umožní objednateli (na
pěti pracovištích objednatele) stálý plně funkční přístup (online) přes internet do systému GPS
s přehledem vozidel na směně a prováděnými činnostmi, s jejich sledováním v reálném čase, i
pohled na minulé směny. Ve zjednodušeném režimu umožní dodavatel i náhled na webových
stránkách objednatele, a to v režimu off-line období min. 30 dní. Dodavatel dále zajistí
proškolení nejméně 4 osob určených objednatelem na používání tohoto systému za účelem
kontroly správnosti fakturace (o proškolení musí být učiněn písemný záznam). Objednatel
požaduje sledování následujících údajů: pohyb stroje, zobrazený v mapě včetně časových údajů
a ujetých kilometrů, jeho typ a konkrétních pracovních činností telemetrickými senzory
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vyznačených odlišně v systému GPS (zametání komunikací, kropení komunikací, sběr
exkrementů, odhrnování sněhu, posyp místních komunikací, postřik solankou, nakládání sněhu,
přejezdy stroje). Dodavatel zajistí archivaci dat z GPS po dobu 2 let a dále umožní objednateli na
pěti pracovištích přístup do archivu GPS (konkrétní činnost zde musí být kdykoli dohledatelná po
dobu 2 let ode dne jejího provedení).
2.23 Dodavatel je povinen zajistit si na vlastní náklady vhodný zdroj vody, používaný k plnění
dle této smlouvy. Kvalita vody musí odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupaliště ve
volné přírodě (vyhláška č. 135/2004 Sb., v platném znění). Dodavatel ručí za kvalitu jím
používané vody po celou dobu platnosti této smlouvy.
2.24 Dodavatel odpovídá po celou dobu plnění této smlouvy za škody způsobené občanům
nebo jiným subjektům včetně objednatele jeho činností nebo nedostatečnou činností či činností
v rozporu s touto smlouvou (např. poškození vozidel či budov při úklidu a údržbě komunikací a
autobusových
zastávek
apod.)
Zároveň
nese
veškeré
náklady
spojené
s náhradou a likvidací těchto škod.
2.25 Dodavatel je povinen být celou dobu plnění této smlouvy platně pojištěn proti škodám
způsobeným svojí činností v souvislosti s touto smlouvou. Dodavatel je povinen prokázat
objednateli minimálně 1x ročně v průběhu trvání této smlouvy, že je proti rizikům uvedených
škod platně a účinně pojištěn s minimálním pojistným krytím způsobené škody ve výši 30 000
000 Kč. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu smlouvu o takovém
pojištění s pojišťovnou………………, pojistná smlouva č……...
2.26 Dodavatel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační
předpoklady, které byly součástí kvalifikačních požadavků v zadávacím řízení, na jehož základě
objednatel uzavřel s dodavatelem tuto smlouvu. V případě, že dodavatel nebo poddodavatel
přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli písemně oznámit s tím, že
do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady o splnění
veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že
tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě v uvedených termínech
předloží veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace poddodavatelem.
2.27 Objednatel je oprávněn zadat jakoukoli část plnění, které je předmětem této smlouvy,
třetí osobě.
2.28 Objednatel má právo zadat třetí osobě rovněž činnosti, které měl dodavatel provést na
základě pokynu objednatele a u nichž je v prodlení s plněním po dobu delší než
10 kalendářních dní, v případě zimní údržby po dobu delší než 3 kalendářní dny. V takovém
případě nemá dodavatel právo na úhradu prací, které provedl v době po uplynutí uvedených
lhůt, tj. 10 resp. 3 dny od termínu plnění stanoveného ve vydaném pokynu nebo v této smlouvě.

III. Termín plnění
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3.1 Plnění této smlouvy bude probíhat do 30.06.2024.
3.2 Dodavatel je povinen provádět jednotlivá dílčí plnění dle této smlouvy v termínech
stanovených v pokynech vydaných objednatelem dle ustanovení článku II odst. 2.1 této
smlouvy a v souladu s dalšími ujednáními v této smlouvě.

IV. Smluvní cena
4.1 Cena předmětu plnění je sjednána v souladu s předpokládaným rozsahem předmětu plnění
vymezeným v zadávací dokumentaci, který objednatel stanovil v zadávacím řízení, na jehož
základě je rámcová smlouva sjednána. Jednotkové ceny dílčích plnění jsou uvedeny v příloze
č. 1 této smlouvy – Specifikace činností a dodávek s jednotkovými cenami, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Ceny za jednotlivá dílčí plnění, která budou prováděna na základě
této rámcové smlouvy, jsou dány jednotkovými cenami uvedenými v nabídce dodavatele a v
příloze č. 1 této smlouvy.

Celková cena celkem bez DPH ………………… Kč
DPH……………………………………….……... Kč
Celková cena celkem včetně DPH ………..…...… Kč
4.2 Jednotkové ceny dílčího plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy jsou nejvýše přípustné po celou
dobu plnění této smlouvy, tím nejsou dotčena ustanovení dle čl. 4.6. a 4.8. této smlouvy.
4.3 Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy zahrnují předpokládaný vývoj cen včetně
předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám.
4.4 Jednotkové ceny dílčího plnění zahrnují veškeré náklady dodavatele nezbytné k řádnému,
úplnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění, resp. jeho dílčích částí, a obsahují
všechna rizika a vlivy v průběhu plnění dle této smlouvy.
4.5 Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 zahrnují veškeré náklady potřebné pro kompletní
a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění v souladu se zadávacími
podmínkami objednatele, a to zejména:
• veškeré náklady jako např. na vybavení místa plnění, uskladnění, náklady na dodávku
energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a
služeb až do skutečného skončení předmětu plnění;
• náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu,
dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky;
14

•
•

náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami týkajících
se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance
jakékoliv další výdaje potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace
předmětu plnění dle výše uvedených čl. smlouvy např. zajištění příslušných povolení,
rozhodnutí, stanovisek či souhlasů, pokud jsou podmínkou pro plnění díla dle této
smlouvy.

4.6 Cena plnění může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH nebo z důvodu změn
sazeb poplatku za ukládání odpadů a nebezpečných odpadů, stanovených obecně závaznými
předpisy.
4.7 Cena plnění nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
4.8 Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu plnění s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku
počínaje rokem 2023 o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen
„míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, a to
pouze v případě, že míra inflace přesáhne 2 % (slovy: dvě procenta). Dodavatel je v každém
roce oprávněn zvýšit cenu podle předchozího odstavce nejvýše o 5 % (slovy: pět procent); to
platí i v případě, že míra inflace za předcházející kalendářní rok bude vyšší. Pro vyloučení
pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje.
4.9 Zvýšení ceny podle předchozích odstavců je platné od okamžiku doručení písemného
oznámení dodavatele o zvýšení ceny objednateli. Oznámení musí obsahovat míru inflace,
zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno
objednateli do 31. března kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném
kalendářním roce zanikne.

V. Platební podmínky
5.1 Dodavateli nebudou objednatelem poskytovány zálohové platby.
5.2 Na základě řádného splnění prací provedených podle pokynů objednatele dle této smlouvy
má dodavatel právo vystavit objednateli jednou měsíčně fakturu za provedené práce za cenu
uskutečněného plnění dle jednotkových cen, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy –
Specifikace činností a dodávek pro stanovení nabídkové ceny, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
5.3 Dodavatel se zavazuje předkládat objednateli fakturu za plnění provedené v kalendářním
měsíci nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Tuto povinnost
dodavatel nemá, pokud v daném měsíci nebylo dodavatelem provedeno žádné plnění.
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5.4 Dodavatel bude vystavovat faktury v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu
PDF/A, podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby a zasílat je na
adresu podatelna@mucl.cz a kleinova@mucl.cz.
5.5 Dodavatel bude objednateli vystavovat faktury na objem prací a dodávek, který byl skutečně
proveden dle stanoveného harmonogramu, jednotlivých pokynů či plánu zimní údržby
v uplynulém kalendářním měsíci. V případě omezení provedení úklidu jakékoliv části úseku
z důvodů, které neleží na straně dodavatele, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce
spojené se skutečně provedeným plněním.
5.6 Součástí každé faktury dodavatele vystavené dle této smlouvy musí být příslušná dokladová
evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv. soupis prací odsouhlasený
objednatelem.
5.7 Podkladem pro vyúčtování bude i měsíční záznam GPS všech vozidel zajišťujících úklid
a zimní údržbu komunikací a úklid autobusových zastávek, který bude zaznamenán na
CD/DVD.
5.8 Splatnost jednotlivých faktur dodavatele bude 30denní po jejich doručení objednateli.
5.9 Faktura (daňový doklad) dodavatele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona
o DPH dále tyto náležitosti:
• označení příslušné organizační jednotky objednatele;
• IČ a DIČ dodavatele a objednatele;
• den splatnosti;
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být
provedena
• platba, konstantní a variabilní symbol;
• identifikace této smlouvy;
• identifikační číslo VZ: P22V00000020
• identifikační údaje osoby oprávněné vystavit daňový doklad (jméno, příjmení,
tel, e-mail);
• soupis příloh
5.10 V případě, že faktura (daňový doklad) dodavatele nebude obsahovat výše uvedené
náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě začne,
počínaje dnem doručení opravené faktury (daňového dokladu) objednateli, plynout nová
lhůta splatnosti.
5.11 Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury dodavatele vystavené dle této smlouvy je
objednatel povinen provést až po odsouhlasení správnosti soupisu fakturovaného plnění
objednatelem.
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5.12 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dodavatelem dle této smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může objednatel
uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
5.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže dodavatel neplní kterýkoliv termín plnění stanovený v této smlouvě.
5.14 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby dodavateli, pokud je
dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy
(např. je-li dodavatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).
5.15 Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný
než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci
daně.
5.16 Dodavatel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči
objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.
VI. Odpovědnost za škody a sankce
6.1 Dodavatel je povinen neprodleně zjednat nápravu vadného plnění z této smlouvy, na které
byl objednatelem písemně či osobně upozorněn. V případě osobního upozornění ze strany
objednatele (tzn. telefonicky či osobním jednáním) je objednatel povinen neprodleně zaslat
dodavateli výzvu ke zjednání nápravy vadného plnění písemně nebo elektronicky.
6.2 Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě svojí činností, která
vyplývá z této smlouvy, a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod. Dodavatel se
zavazuje k poskytnutí součinnosti v potřebném rozsahu v případě, kdy bude způsobená
škoda řešena prostřednictvím pojišťovny.
6.3 Vyšší moc je pro účely této smlouvy událost mimo kontrolu objednatele i dodavatele, kterou
nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany dodavatele i objednatele.
Jedná se například o povodeň, záplavu, požár, výbuch, blesk, vichřici, vítr, krupobití, války,
revoluce, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky.
6.4 V případě porušení povinnosti dodavatele plynoucí z této smlouvy má objednatel právo
uplatnit a dodavatel povinnost uhradit následující smluvní pokutu. Specifikace porušení
smluvních povinností a výše k nim navázaných smluvních pokut je následující:
6.4.1
Smluvní pokuty za porušení povinností dodavatele při čištění komunikací
6.4.1.1 za každé vadné či neprovedené práce při čištění komunikace (resp. chodníku,
plochy) podle pokynu objednatele v celkové délce do 100 m (celkovou délkou se
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rozumí součet délek všech úseků komunikací, které v daném okamžiku budou
vykazovat výše uvedené vady plnění)
I. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 1 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
II. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 500 Kč za každý započatý den
trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
III. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 300 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
6.4.1.2 za každé vadné či neprovedené čištění komunikace (resp. chodníku, plochy) podle
pokynu objednatele v celkové délce od 100 m do 1 km (celkovou délkou se rozumí
součet délek všech úseků komunikací, které v daném okamžiku budou vykazovat
výše uvedené vady plnění)
I. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 5 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
II. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 3 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
III. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 1 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
6.4.1.3 za každé vadné či neprovedené čištění komunikace (resp. chodníku, plochy)
podle pokynu objednatele v celkové délce přesahující 1 km (celkovou délkou se
rozumí součet délek všech úseků komunikací, které v daném okamžiku budou
vykazovat výše uvedené vady plnění)
I. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy - 10 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
II. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 6 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
III. kategorie komunikace dle přílohy č. 5 této smlouvy – 2 000 Kč za každý započatý
den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
6.4.2
Smluvní pokuty za porušení povinností dodavatele při zimní údržbě
6.4.2.1 za každé vadné či neprovedené plnění prací při zimní údržbě komunikací podle
pokynu objednatele v celkové délce do 100 m (celkovou délkou se rozumí součet
délek všech úseků komunikací, které v daném okamžiku budou vykazovat výše
uvedené vady plnění)
I. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 3 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
II. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 1 500 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
III. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 1 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
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6.4.2.2 za každé vadné či neprovedené plnění prací při zimní údržbě komunikací podle
pokynu objednatele v celkové délce od 100 m do 1 km (celkovou délkou se rozumí
součet délek všech úseků komunikací, které v daném okamžiku budou vykazovat
výše uvedené vady plnění)
I. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 10 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
II. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 5 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
III. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 3 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
6.4.2.3 za každé vadné či neprovedené čištění komunikace (resp. chodníku, plochy) podle
pokynu objednatele v celkové délce přesahující 1 km (celkovou délkou se rozumí
součet délek všech úseků komunikací, které v daném okamžiku budou vykazovat
výše uvedené vady plnění)
I. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 30 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
II. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 15 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
III. pořadí důležitosti komunikace dle přílohy č. 3 této smlouvy – 10 000 Kč za každý
započatý den trvání vady či neprovedení čištění až do dne odstranění vady plnění
6.4.3
Smluvní pokuty za porušení ostatních povinností dodavatele dle této smlouvy
6.4.3.1 za porušení povinností dodavatele stanovených v článku II odst. 2.6 této smlouvy,
tj. nedoložení dokladu (smlouvy) mezi dodavatelem osobou znevýhodněnou na trhu
práce – 1 000 Kč za každý den prodlení
6.4.3.2 za porušení povinností dodavatele stanovených v článku II odst. 2.10, 2.11 této
smlouvy, tj. nastoupení k odstranění následků havárie či zmírnění závady ve
sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací v zimním období – 10 000 Kč za každé
jednotlivé porušení povinnosti.
6.4.3.3 za porušení povinností dodavatele stanovených v článku II odst. 2.22 této
smlouvy, tzn. neosazení stroje systémem GPS s pokročilými telemetrickými senzory –
10 000 Kč za každý započatý den neosazení stroje systémem GPS.
6.4.3.4 za jakékoli porušení další povinnosti dodavatele plynoucí z této smlouvy – 5 000
Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6.5 Sjednané smluvní pokuty obě smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacím na straně objednatele, které může způsobit pozdní splnění
či neprovedení těch povinností dodavatele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
6.6 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst dodavateli
z faktury za plnění. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká
povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
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6.7 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši
smluvní pokuty přesahuje.
6.8 Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této smlouvy,
činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.
6.9 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění plnění porušením povinností
na straně dodavatele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit dodavatel.

VII. Doba trvání a zánik rámcové smlouvy výpovědí
7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem
1. července 2022.
7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2022.
7.3 Ukončit tuto smlouvu lze výhradně písemně, a to dohodou smluvních stran nebo výpovědí.
7.4 Jakákoli ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů.
Výpovědní doba činí v takovém případě 6 měsíců a počíná běžet dnem doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
7.5 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou v případě,
že dojde k opakovanému či závažnému porušení závazků dodavatele uvedených v této
smlouvě. Výpovědní doba v takovém případě začíná běžet dnem doručení výpovědi
dodavateli. Za opakovaná nebo závažná porušení závazků dodavatele jsou považovány tyto
skutečnosti:
7.5.1
dodavatel neprovádí řádně, důsledně a včas pravidelný úklid nebo zimní údržbu
komunikací, přičemž vznikl objednateli vůči dodavateli nárok na uplatnění smluvní
pokuty nejméně ve třech případech v průběhu šesti po sobě jdoucích měsíců a ani
uplatnění smluvní pokuty nevedlo ke zjednání nápravy;
7.5.2
pokud dodavatel nejméně třikrát za období šesti po sobě jdoucích měsíců nesplní
pokyny objednatele v rámci plnění této smlouvy nebo nedodrží stanovený termín
realizace pokynů nebo termín k plnění stanovený touto smlouvou;
7.5.3
pokud dodavatel nezajistí nepřetržitou pohotovostní službu dle ustanovení bodu
2.22 této smlouvy nebo přeruší její zajištění na dobu delší než 24 hodin;

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy
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8.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech výslovně stanovených
touto smlouvou nebo zákonem.
8.2 Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna
odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i
jemu předcházející výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi.
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé
straně. Odstoupením ani výpovědí této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ujednání
této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které
má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. Odstoupením se
ruší smlouva s účinky od počátku, ledaže smluvní strana odstoupí jen ohledně neplněného
zbytku plnění; to neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro objednatele či
dodavatele význam.
8.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, bude-li proti dodavateli
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v
platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; dodavatel
je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
8.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě v těchto případech:
8.4.1
bude-li zahájeno proti objednateli insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo
hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně
dodavateli;
8.4.2
pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy po dobu
delší než 30 dní.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí NOZ.
9.2 Případné změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně formou číslovaných
dodatků smlouvy, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy a vstoupí v platnost až po
potvrzení oběma smluvními stranami a splnění povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015
Sb. (o registru smluv).
9.3 Smluvní strany prohlašují, že dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem.
9.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1–5:
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Příloha č. 1 – Specifikace činností a dodávek s jednotkovými cenami
Příloha č. 2 – Soupis komunikací a ploch
Příloha č. 3 – Plán zimní údržby komunikací (ZUK)
Příloha č. 4 – BUS zastávky – seznam
Příloha č. 5 – Kategorie komunikací pro letní čištění
9.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a že obě smluvní strany dospěly ke shodě ohledně
všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
9.6 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní
ve vztahu k uzavření této smlouvy.
9.7 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh
uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
9.8 Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato
smlouva vyhotovena rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom z nich.
9.9 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. xxx/X/xxxx ze dne ………

V České Lípě dne

V Praze dne

……………………………
Ing. Jitka Volfová
za objednatele

…………………………….
za dodavatele
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