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RÁMCOVÁ SMLOUVA 

 
na poskytování služeb uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění 

 

 

1  Identifikace zakázky  

 

Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského 1670 

 

 

Smluvní strany: 
 

Objednavatel přepravy: 

 

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, Komenského 1670 

se sídlem: Komenského 1670 Tábor, 390 02  

zastoupená: Ing. Marcelem Gausem, ředitelem školy 

IČ: 60061863 

DIČ: 60061863 

Bankovní spojení: ČSOB Tábor 

Číslo účtu: 134435843/0300 

kontaktní osoby: Eva Petrová 

telefon, fax, email: 381 500 015, eva.petrova@sps-tabor.cz 

 
 

Poskytovatel/dopravce:  

........................................................  
Zástupce:  

Adresa:  

Provozovna:  

Právní forma:  

IČ:  

DIČ:  

Banka:  

Číslo účtu:  

Telefon:  

e-mail:  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu 
 

 

2  Předmět smlouvy  
2.1 Tato smlouva je rámcovou smlouvou o poskytování služeb, které budou realizovány dle požadavků 

uvedených ve výzvě k podání nabídek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Doprava pro SPŠ 

Tábor, Komenského 1670“  a financovány jednak z prostředků objednatele a jednak z prostředků projektu 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007 v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1. 

 

 

Službami dle této smlouvy se rozumí:  
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- zajištění dopravy do místa konání akce požadované objednatelem a zpět; 

- dopravce bude disponovat minimálně dvěma autobusy, ne staršími 10 let, o kapacitě 40 - 60 osob v 1 

autobuse; 

- doprava musí být zajištěna i v případě sdružení výjezdů a úpravy cílů výjezdů dle požadavku 

objednavatele vždy autobusem splňující požadavky dané smlouvou; 

- dopravce musí být schopen zajistit dopravu podle všech specifických požadavků: doprava v zimním 

období atd.; 

- celkovou cenu tvoří cena za skutečně ujeté km (přístavné i plné), dálniční poplatky a parkovné;  

- trasa a místo parkování bude vždy dohodnuta s objednatelem;   

- místem pro zajištění této části VZ je území České republiky, pokud není mimořádně v objednávce 

uvedeno jinak. 

 

V konkrétních prováděcích smlouvách (objednávkách) k této rámcové smlouvě, bude vždy upřesněn termín, 

místo konání akce, počet osob a další náležitosti. 

 

2.2 Na základě takovéto objednávky se poskytovatel zavazuje zajistit pro objednatele služby, které jsou potřebné 

k realizaci předmětu smlouvy.  

2.3 Objednatel přepravy se zavazuje za služby poskytované na základě objednávky podle této rámcové smlouvy 

zaplatit poskytovateli cenu plnění dohodnutou pro každou jednotlivou objednávku, a to v souladu s článkem 4 a 

článkem 13 této smlouvy. 

2.4 Poskytovatel je povinen stanovit kontaktní osobu, která bude pověřena průběžným jednáním s objednatelem 

a upravovat a upřesňovat požadované plnění (např. konzultace způsobu realizace akcí, termíny, přesný počet 

přepravovaných osob atd.).  

 

3  Doba trvání smlouvy  
Tato rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne její platnosti a účinnosti do 31.12.2015.  

 

4  Prováděcí smlouvy (objednávky)  
4.1 Předmět každé dodávky služby podle této rámcové smlouvy bude detailně specifikován v samostatné 

objednávce objednatele přepravy a odsouhlasené oběma smluvnímai stranami. Každá objednávka je jednoznačně 

identifikována svým číslem a datem vystavení.  

4.2   Objednávku předkládá objednatel přepravy a bude obsahovat odkaz na tuto rámcovou smlouvu.  

4.3 Objednatel přepravy se zavazuje dodat konkrétní objednávku nejpozději 14 kalendářních dnů před 

uskutečněním zájezdu/exkurze. Poskytovatel doručí potvrzenou objednávku objednateli min. 7 dní před 

zahájením akce.  

 

5  Věci určené k zajištění služby  
Věci, které jsou potřebné k zajištění služby, je povinen opatřit poskytovatel.  

 

6  Místo poskytování plnění  
Poskytovatel je povinen postupovat při plnění způsoby v souladu s právními předpisy, přičemž místem 

poskytování služby je území České republiky, pokud není mimořádně stanoveno jinak.  

 

7 Povinnosti objednatele 

7.1 Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli odstoupení od závazné objednávky nejpozději 5 pracovních dní 

před realizací těchto závazně objednaných služeb. 

7.2 V případě porušení ustanovení dle článku 7.1 Objednatel souhlasí s úhradou prokazatelných nákladů, které 

v souvislosti se závaznou objednávkou vznikly. 

 

8  Povinnosti poskytovatele  
8.1 Poskytovatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní postup prací, zejména za sledování i 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

dopravních předpisů apod.  

8.2 Poskytovatel odpovídá za provádění služby ve vyžadované kvalitě dle zadávacích podmínek a ve 

stanovených termínech.  

8.3 Poskytovatel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny s tím, že poskytovatel je povinen písemně 

objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny. Objednatel není povinen návrh poskytovatele odsouhlasit, 

neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný.  
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8.4 Poskytovatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh 

a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s 

realizací veřejné zakázky minimálně do konce roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené 

dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.  

8.5 Poskytovatel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících 

se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 

něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit 

průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout 

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím 

pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní 

finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, 

Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Poskytovatel má 

dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho 

případní subdodavatelé a partneři.  

8.6 Poskytovatel se zavazuje uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením 

Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly 

stanovenými v aktuální verzi Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK. 

 

 

9  Kontaktní osoby smluvních stran  
9.1 Objednatel jmenuje před zahájením činnosti své zástupce, kteří jsou oprávněni jej při realizaci služby jako 

občasný dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných služeb.  

 

Kontaktní osoba objednatele:  

 

Ing. Dagmar Svobodná 

E-mail: svobodna@sps-tabor.cz 

9.2 Poskytovatele bude při realizaci služby zastupovat oprávněná osoba. Před zahájením realizace služby vymezí 

statutární orgán poskytovatele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho jménem jednat.  

 

Kontaktní osoba poskytovatele:  

 

……………………….. 

E-mail: ……………….. tel.: ……………….. 

 

9.3 Objednatel přepravy má oprávnění k příkazu přerušení realizace služby v případě závažných porušení, 

zejména bezpečnostních či dalších předpisů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.  

 

10  Škody, pojištění  
10.1 Všechny škody a ztráty, které vzniknou v příčinné souvislosti s realizací služby, jdou k tíži poskytovatele. 

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku realizace služby třetím, na službě nezúčastněným osobám, 

odpovídá poskytovatel a je povinen hradit vzniklou škodu.  

 

11  Změny rozsahu služby  
11.1 Změna ceny služby je možná z důvodů spočívajících ve změně daňových a souvisejících předpisů.  

11.2 Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny, rozkladem ceny, případně  

doložením faktury za dodávky dle skutečnosti. 

 

 

 

 

12  Vyšší moc  
12.1 Za vyšší moc se považuje vnější objektivně neodvratitelná náhoda. Za vyšší moc nejsou považovány 

klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa či ohrožení daného 

regionu.  
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13  Cenové podmínky  
13.1 Cena plnění předmětu této rámcové smlouvy je stanovena nabídkovou cenou poskytovatele v době podání 

nabídek do zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu uvedené ve čl. 2.1 této smlouvy a není možné ji 

měnit. Veškeré ceny v nabídkách a prováděcích smlouvách (objednávkách) jsou uváděny v českých korunách 

(Kč), jsou v nich obsaženy veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného plnění.  

13.2 Objednatel zaplatí Poskytovateli odměnu na základě skutečně provedených služeb dle této smlouvy, a to při 

stanovených jednotkových cenách za 1 km přepravy ………….   Kč včetně DPH.  

13.3 Objednatel zaplatí poskytovateli odměnu na základě skutečně provedených služeb dle této smlouvy, a to při 

stanovených jednotkových cenách za 1 hodinu čekání autobusu nejvýše 194,- Kč včetně DPH. 

13.4 Objednatel není povinen vyčerpat určitý minimální objem poskytovaných služeb. Objednávky zadává 

objednatel podle svých potřeb a uvážení.  

 

14  Financování  
14.1 Poskytovateli nebude poskytována žádná záloha.  

14.2 Poskytovatel bude předkládat objednateli faktury, které budou mít náležitosti daňových dokladů na základě 

podaných objednávek. Faktury musí být v souladu se skutečně poskytnutými službami.  

14.3 Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) do 14 pracovních dnů po jejím obdržení 

převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Dnem splnění lhůty splatnosti se rozumí den 

uvedený na přijatém příkazu k úhradě, který předal objednatel svému peněžnímu ústavu a byl jím potvrzen.        

V případě neúplnosti fakturace se faktura vrací poskytovateli a lhůta splatnosti běží znovu od data opětovného 

doručení. Faktura bude vystavena pro projekt a vlastní činnost školy zvlášť. Faktura bude vždy obsahovat 

veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura vztahující se 

k dopravě pro projekt bude navíc obsahovat název a číslo projektu, ze kterého je zakázka financována (Rozvoj 

technického vzdělávání v Jihočeském kraji“, Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007 v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1), odkaz na Smlouvu související s výběrovým řízením a předmět 

fakturace bude vždy detailně specifikován. Faktura bude vždy obsahovat rozdělení kilometrovného a sazby 

čekání. Objednávka, ve které bude specifikováno, zda se jedná o dopravu pro projekt či vlastní činnost školy, 

bude vždy podepsaná pověřenou osobou školy a zástupcem dodavatele. Bez tohoto zakázkového listu 

(objednávky) nebude faktura považována za úplnou. Faktury budou vystaveny popř. samostatně dodány v 

okamžiku poskytnutí objednané služby (tj. není možné hradit faktury předem).  
Provedené služby budou fakturovány vždy po každé objednávce. 

15  Odstoupení od smlouvy  
15.1 Objednatel, garant projektu může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny poskytovatelem řádně jeho 

povinnosti, zejména:  

1) pokud poskytovatel provádí službu nekvalitně a po předchozí výzvě ve stanovené lhůtě nezajistil 

nápravu,  

2) pokud poskytovatel neplní své povinnosti podle čl. 8 této smlouvy.  

15.2 V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně právních 

předpisů.  

 

16  Sankce  
16.1 V případě, že Poskytovatel poruší povinnost stanovenou ve čl. 8.2 nebo 2.1 smlouvy, zejména nezajistí-li 

dopravu, nesplní-li termín a čas přistavení autobusu dle objednávky, je Poskytovatel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každé takové porušení a dopravu ve sjednaný termín nerealizovat.  

16.2 V případě, že Poskytovatel poruší povinnost stanovenou ve čl. 8.3 smlouvy, je Poskytovatel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 

16.3 Nezajištění služby Poskytovatelem v dohodnutém termínu dle čl. 3 a 4 smlouvy je zajištěno smluvní 

pokutou ve výši 0,2 % celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to za každý, byť i započatý den prodlení.  

 

16.4 Ocitne-li se Objednatel v prodlení s placením faktury (tzn. nebude-li fakturovaná částka uhrazena v termínu 

splatnosti), je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

dlužné částky.  

16.5 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Uložením a zaplacením smluvní 

pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla druhé smluvní straně.  

 

17  Závěrečná ustanovení  
17.1 Poskytovatel uznává bez výhrad všechny obchodní podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku.  

17.2 Poskytovatel prohlašuje, že je o obchodních podmínkách dostatečně informován, stejně jako o podmínkách 

realizace služby a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před podáním své nabídky 
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vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele, dále pak, že všechny podmínky byly do nabídky zahrnuty a že s 

těmito podmínkami souhlasí.  

17.3 Poskytovatel prohlašuje, že se před podáním své nabídky přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti výzvy 

k podání nabídek včetně příloh, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.  

17.4 Poskytovatel souhlasí, že Objednatel prohlašuje výzvu k podání nabídek včetně příloh, rovněž tak jako 

nabídku Poskytovatele za nedílnou součást této smlouvy.  

17.5 Strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu a pokud k ní nedojde, má strana, 

která se domáhá práva, možnost řešit spor podáním žaloby k příslušnému soudu.  

17.6 Tato smlouva je vyhotovena v třech originálech. Každý originál obsahuje 5 stran. Objednatel obdrží dva 

stejnopisy a Poskytovatel jeden stejnopis.  

17.7 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše 

později.  

17.8 Tato rámcová smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou smluvního dodatku po 

dohodě obou smluvních stran.  

17.9 Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Objednatel může smlouvu vypovědět s 

výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. Poskytovatel může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která běží od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědí nejsou dotčena práva a 

povinnosti smluvních stran, která vzniknou do ukončení smluvního vztahu.  

17.10 Vztahy mezi smluvními stranami, pokud nejsou touto rámcovou smlouvou upraveny jinak, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

 

 

V Táboře, dne:                                                                       V ………………., dne:  

 

      
 

 

Objednatel přepravy:                    Poskytovatel: 

 

Ing. Marcel Gause 

ředitel školy 

 


