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RAMCOVA SMLOUVA 
na provedení revize elektrospotřebičů a revize elektroinstalace v prostorech NKÚ 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Č Smlouvy Č Sm louvy 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 13 1/ 1118101/12101115 

Zhotovitel : Objednatel: 

Tl souhvězdí LED s.r.o. 
Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Dolní Poříčí 33, 38601 Horní 

Se sídlem: Jankovcova 2, 17004 Praha 7 
Poříčí 

Zastoupena: Tomáš Petráň Zastoupena: Ing. Vladimír Sloup 

Funkce: Prokura Funkce: 
ředitel odboru hospodá řské 

správy 

Kontaktní osoba: Tomáš Petráň Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kužel 

Funkce: Prokura Funkce: 
referent oddě lení správy 
majetku 

Tel: 731494352 Tel. : 602688252 
E-mail: jedntatel@souhvezdi led.cz E-mail: jaroslav. kuzel (ci) n ku .cz 

Fax: Fax: 233044295 

IČ: 24226505 I Č : 49370227 

DiČ: CZ24226505 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaný v obch. 
Ks Č. B . odd.C, vlož 20418 

Rejstříku 

Bankovní spojení: ČSOB 264674084/0300 Bankovní spojení: 30027001/0710 

Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou sm louvu: 

1. ÚVODNí USTANOVENí 

1.1 Účelem této Rámcové smlouvy je provedení včasných, řádných, kvalitních a maximálně 
efektivních pravidelných revizí e lektrospotřebičů a elektroinsta lace v počtech a prostorech 
užívaných objednatelem a v prostorech, ke kterým má objednatel příslu šnost hospodařit, 

a na majetku užívaném objednatelem uvedených v Příloze Č . 1 Specifikace (dále jen 
"Specifikace") v souladu s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze 
dne 17. 8. 2015 uveřejněnou na elektronickém tržišti Tendermarket (dále jen "e-tržiště"), 
systémové číslo T004/15V/00029642 pod názvem RS - Revize e l ektrospotřebičů 

a elektroinstalace v prostorech NKÚ a Nabídkou Zhotovitele ze dne 25. 8. 2015, na jejichž 
základě je tato rámcová smlouva uzavírána, a to s cílem vymezit základní a obecné podmínky 
vzájemného obchodního styku, včetně vymezení základních práva povinností vyplývajících 
z tohoto závazkového vztahu. 

1.2 Na zák ladě této Rámcové smlouvy bude objednate l s dodavatelem průběžně dle aktuálních 
potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím e-tržiště jednotlivé smlouvy o dílo na provedení 
revizí postupem stanoveným touto Rámcovou smlouvou. 



1.3 Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých sm louvách o dílo se řídí touto 
Rámcovou smlouvou, jejíž nedílnou sou částí je příloha č. 1 Specifikace. 

2. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti 
této Rámcové smlouvy uzavírány jednotlivé smlouvy o dílo na dílčí plnění, tj. jednotlivé 
provedení pravidelných revizí e l ektrospotřebičů a elektroinstalace v termínech stanovených 
předmětnými normami v prostorech užívaných objednatelem a v prostorech, ke kterým má 
příslušnost hospodařit objednatel. 

2.2 Pravidelnou revizí elektrospotřebiče je míněna revize a kontrola elektrického spotřebiče dle 
ČSN 33 1600 ed.2, ve znění pozdějších předpisů. Revizí 1 ks elektrospotřebiče je míněna 
revize vč. případného odpojitelného přívodu nebo adaptéru. Předmětem revize 
elektrospotřebiče jsou především PC sestavy, tiskárny, skartovačky, stolní venti látory, stolní 
lampy a další spotřebiče používané při administrativní činnosti, elektrické ruční nářadí, 

vysavače, prodlužovací kabe ly, nabíječky mobilních telefonů a fotoaparátů, zdroje 
notebooků, přímotopy, běžné domácí spotřebiče atd. Četnost provádění revizí spotřeb i čů se 
řídí výše uvedenou normou ČSN. 

2.3 V souladu s výše uvedenou ČSN je zhotovitel povinen výsledek revize pro každý spotřebič 
písemně zaznamenat do příslušného protokolu, který je dokladem o revizi spotřebiče, včetně 
číse ln ého označení spotřebiče (jeho výrobní číslo, inventární číslo, evid enční čís lo revize 
apod.), zatřídění spotřebiče do skupiny elektrických spotřebičů a uvedení lh ůty pravidelných 
revizí dle ČSN. Tyto protokoly budou obsahovat mimo povinného obsahu dle ČSN i údaj 
o umístění spotřebiče, minimálně název objektu (budovy, areálu) a čís lo místnosti pro 
jednoznačné určení místa, kde se spotřebič v době revize nachází a číslo odboru, který daný 
spotřebič užívá. Jednotl ivé protokoly budou za sebou seřazeny právě dle místa, kde se 
spotřebič nachází, budou vzestupně čís lovány a za loženy do rozebíratelné vazby podle 
jednotlivých objektů (areálů). Každá strana protokolu bude opatřena datem provedení revize, 
podpisem a razítkem revizního technika. 

2.4 Protokoly budou jako součást revize zpracovány - vyp lněny na PC a čitelně vytištěny pro 
potřeby objednatele na standartní bílý kancelářský papír ve formátu A4 v jednom originále. 
Takto zpracované protokoly budou založeny do rozebíratelné vazby, včetně uvedení obsahu 
jednotlivých vazeb. Protokoly a jejich obsah budou podkladem pro fakturaci za provedené 
revizní práce. Současně budou protokoly předány zadavateli v elektronické podobě ve 
formátu Word nebo Excel (MS Windows). 

2.5 Součástí revize je označení spotřebičů dle bodu 6.10 uvedené ČSN. Zhotovitel může 
spotřebiče označit např. nalepovacími identifikačními štítky, prokazujícími provedení revize, 
může být využita a zavedena (i s ohledem na plnění ze sm louvy po dobu 4 let) technologie 
čárových kódů a podobně. Prodlužovací přívody a kabelové navijáky, které nejsou označeny 
inventárním či výrobním štítkem, je nutné rovněž označit, např. nesnímatelnými a odolnými 
štítky s čís l em revizního protokolu, které zajistí jednoznačnou identifikaci. 

2.6 Revizní práce budou probíhat v objektech uvedených ve Specifikaci, jedná se především 
o kancelářské a bytové prostory. Revizní práce budou probíhat za běžného provozu těchto 
objektů, v běžnou denní pracovní dobu v pondělí až pátek (tj. mimo sobot, nedělí a svátků). 
Zadavatel k tomuto poskytne nezbytnou součinnost a umožní přístup a manipulaci se 
spotřebič i. 

2.7 Pokud bude revidovaný elektrický spotřebič posouzen jako nevyhovující dle ČSN (vadný, 
poškozený, nebezpečný apod.), bude revizním technikem ihned po zjištění závady odpojen 



a uveden mimo provoz. Revizní technik bezodkladně na vadný spotřebič upozorní kontaktní 
osobu objednatele. Odstranění zjištěných závad a nedostatků není předmětem plnění. 

2.8 Pravidelnou revizí elektroinsta lace je míněna revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 
a ČSN 33 2000-6. Četnost provádění revizí elektroinsta lace se řídí výše uvedenými normami 
ČSN. Revizní práce budou probíhat v objektech uvedených ve Specifikaci. Jedná se především 
o bytový fond a školicí středisko NKÚ. Popis objektů je uveden ve Specifikaci. 

3. POSTUP PRO UZAvíRÁNí SMLUV O DílO V REŽiMU E-TRŽIŠTĚ 

3.1 Jednotlivé smlouvy o dílo budou uzavírány prostřednictvím e·tržiště postupem podle této 
Rámcové smlouvy v režimu daném nastavením systému e-tržiště formou objednávky. 

3.2 Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj . jednotlivé revize 
elektrospotřeb ičů nebo revizi elektroinstalace a dopravné formou objednávky. 

3.3 Předpokládaný počet e l ektrospotřeb ičů a prodlužovacích šňů r uvedený ve Specifikaci je 
nezávazný a pouze or ientační pro účely definování modelu předpokládaného plnění ve 
výběrovém řízení. Skutečnost může být oproti předpokladu odlišná. 

3.4 Zhotovitel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření sm louvy o dílo, písemně 

potvrdit a nejpozději do tří pracovních dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. 
Zhotovitel objednávku potvrdí zaručeným elektron ickým podpisem. Za splnění písemného 
potvrzení objednávky se považuje i její v l astnoruční podepsání oprávněnou osobou 
dodavatele; v tomto případě však musí být v l astnoručně podepsaná objednávka naskenována 
a prostřednictvím e-tržiště doručena objednateli ve stanovené lhůtě. Písemným potvrzením 
objednávky zhotovitelem je uzavřena smlouva o dílo. 

3.5 Objednatel dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle smlouvy o dílo. 

3.6 Zhotovitel bere na vědomí , že objednatel není povinen objednat ani jednu pravidelnou revizi. 

4. DODACí lHŮTA A PODMíNKY DODÁNí 

4.1 Zhotovitel bude provádět dílčí plnění, tj. konkrétní pravidelné revize dle jednotlivých sm luv 
o dílo v dodací lhůtě 60 pracovních dní od uzavření smlouvy o dílo v místě uvedeném ve 
Specifikaci. 

4.2 Zhotovitel oznámí příslušné kontaktní osobě objednatele e-mailem nebo telefonicky nejméně 
S pracovních d nů předem předpokládané datum a čas provedení pravidelných revizí. 
Příslušná kontaktní osoba objednatele potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní 
osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy. 

4.3 Protokol o provedení pravidelné revize dle sm louvy o dílo převezme příslu šná kontaktní 
osoba objednatele podpisem předávacího protokolu. 

5. CENA DíLA 

5.1 Cena za ce lkové plnění na zákl adě této Rámcové smlouvy je stanovena celkovým finančním 
limitem 600000 Kč bez DPH. 

5.2 Stanovený celkový finanční limit nesmí být v žádném případě přečerpán . Pokud dojde ke 
skončení této Rámcové smlouvy upl ynutím doby určité stanovené na 48 měsíců od podpisu 
této Rámcové smlouvy oběma smluvním i stranami a zá roveň tohoto dne nedojde k dosažení 
stanoveného celkového finančního limitu 600 000 Kč bez DPH, zůstává tento limit 
nedočerpán. 



5.3 Jednotkové ceny za položky spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny ve Specifikaci. 
Jednotkové ceny uvedené v této příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, které zahrnují 
veškeré náklady související s provedením pravidelných revizí vyjma nákladů na dopravu, které 
jsou uvedeny paušálně pro každé místo plnění zv l ášť a mohou být fakturovány pouze jednou 
v rámci každé objednávky, pokud je dané místo plnění předmětem díla. 

5.4 Smluvní cenu za provedení díla podle smlouvy o dílo objednatel uhradí na základě faktury 
vystavené zhotovitelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené právními předpisy a dále číslo této Rámcové smlouvy (číslo smlouvy objednatele 
vyznačené v jejím záhlaví) a číslo konkrétní kupní smlouvy vygenerované systémem e-tržiště. 
Přílohou faktury musí být dodací list potvrzený příslušnou kontaktní osobou objednatele. 

5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění či novému vystavení. 
V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení 
faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti podle této Rámcové smlouvy 
objednateli. 

5.6 Splatnost smluvní ceny za provedení pravidelné revize podle smlouvy o dílo je stanovena na 
15 kalendářních dní od dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, 
kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele 
uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost 
prodlužuje na 60 dnů. 

5.7 Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.8 Změna jednotkových cen uvedených ve Specif ikaci je možná pouze na základě změny 
právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH). 

5.9 Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto č l ánku vyžaduje formu dodatku 
této Rámcové sm louvy. 

6. SANKCE 

6.1 Pro případ prodlení s dodávkou zboží v dodací lh ůtě smluvní strany sjednávají slevu 0,5 % ze 
smluvní ceny této dodávky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

6.2 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat 
úrok z prodlení ve výš i stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

7.1 Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nezpůsobil škodu v prostorech a na 
budovách užívaných objednatelem a v prostorech a na budovách, ke kterým má objednatel 
příslušnost hospodařit, a na majetku užívaném objednatelem, na majetku objednatele, na 
majetku zaměstnanců objednatele a jiných osob. 

7.2 Zhotovitel odpovídá v plné výši za vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli, 
zaměstnancům objednatele nebo jiným osobám, jakož i za škodu, kterou způsob il 

v prostorech a na budovách užívaných objednatelem a v prostorech a na budovách, ke 
kterým má objednatel příslušnost hospodařit, porušením smluvní nebo zákonné povinnosti. 
Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, bude-Ii to možné a účelné, k náhradě škody uvedením poškozeného 
majetku č i nemovitosti do předešlého stavu. 



7.4 Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vyna ložit náklady v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele (na odstranění či zmírně ní takto vzniklých následků) zahrnují se tyto 
náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě . 

8. TRVÁNí RÁMCOVÉ SMLOUVY 

8.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců od podpisu této Rámcové 
smlouvy oběma smluvními stranami nebo do dosažení celkového fi nančního limitu 
stanoveného v článku 5. této Rámcové smlouvy podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. 

9. ZRUŠENí RÁMCOVÉ SMLOUVY 

9.1 Po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy lze Rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové smlouvy. 

9.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Rámcové smlouvy v těchto případech: 

• Objednatel je oprávně n odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti, kterým je provádění díla v rozporu s příkazy objednatele (zákonná 
povinnost upozornit objednatele na nevhodnost příkazu objednatele tímto není dotčena ) 

a dále pokud zhotovitel neprovádí dílo řádně an i po předchozím písemném upozornění 
objednatele. 

• Zhotovitel je oprávn ěn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti, kterým je prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny za dílo 
překračující 14 kalendářních dnů po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
objednateli zhotovitelem v písemném upozorně ní (urgenci ) doručeném objednateli. 

9.3 Odstoupením od Rámcové smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vů le 

odstoupit od Rámcové smlouvy druhé smluvní stran ě. 

9.4 Odstoupením od Rámcové smlouvy nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné 
peněžité nároky. 

10. ŘEŠENí SPORŮ 

10.1 Tato Rámcová smlouva se řídí českými obecně závaznými právními předpi sy, zejména 
občanským zákoníkem. 

10.2 Veškeré případné spory budou smluvní strany řeš it před evš ím společným jednáním s cílem 
dosáhnout dohody smírnou cestou. 

10.3 V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně. 

10.4 Smluvní strany se shodly, že místně přís lu šným soudem v prvním stupni je soud v Praze. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

11.1 Dodavatel prohlašuje, že výs lovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové sm louvy 
a veškerých potvrzených objednávek, tj. smluv o dílo na internetových stránkách objednatele 
a na e-tržišti. 

11.2 Tato Rámcová smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 
této Rámcové smlouvy podepsa nými oběma smluvními st ranami. 

11.3 Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

11.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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