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Úč el smlouvy

2'1'

Tato smlouva se uzaví rá na základě výsledků výběľ ové ho
ří zení malé ho rozsahu na
sluŽby vyhlaš ované zapodminek a v souladu se zásadami
stanovenými v $ ó, $27 a $ 3l
zákona č '' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějš í ch předpisů ,
mimo rež im tohoto zákonas názvem
,oVypľ avování sociální ch pohřbů o,.
2'2' objednatel prohlaš uje, ž e jako městskđ
č ást hlavní ho města ľ .uľ ,/má povinnosti
stanovené zákonęm č .256/2001 Sb', o pohřebnictví , platné m
v
znění a"dátevyhláš kou č .
277l20l7 Sb'' o-postupu obce při zajiš tění sluš náho pohřbení ,
spoč í vají cív zajiš tění
pohřbení zemřelé ho v pří padě' t<iy po-trreu
ve lhů tě 96 hodin oá o)námení ú mľ típodle
zvláš tní ho předpisu nesjedná ž ádiá fyzická nebo právnická
osoba. Realizaci výš e
zmí něných povinností objednatel hodlá zajistit pľ ostřeä nictví m
té to smlouvy.
2'3' Poskýovatel prohlaš uje, Že disponuje odborn;;mĺ znalostmi a dovednostmi
potřebnými
pro plnění dle té to smlouvy a prováděcí ch smluv uzavtených
na základě objednávek
uč iněných objednatelem dle té to smlouvy' Že je nositelem
í eske.y.ľ ' op.ar,nění (např.
koncesí ) k poskytování sluŽeb dle té to .-lourry a ž e je připraven
poskytovat sluŽby a
č innosti v souladu s podmí nkami stanoveny*i u té to rámcové
dohodě a na základ,ě
prováděcí ch smluv uzavřených v souladu s tóuto rámcovou
2'4' Podkladem pro uzavření té to smlouvy je nabí dka poskýovat dohodou.
ele ze dnę 24.Il.2020 která
byla na zź kladě výběľ ové ho ří zení vybiána jako nôjvýhodnějš í .
2'5' Smluvní strany prohlaš ují , ž e udaje uvedené rr" .ńo,ruc atakté ž oprávnění
k podnikání
jsou v souladu s právní skuteč nosti v
době uzavření smlouvy. Smluvní stľ any se zavazují ,
ž e změny dotč ených ú dajů oznámí bez pľ odlení druhé smluvní
straně. Stľ any dále
prohlaš ují , Že osoby podepisují cí smlouvu jsou
k tomuto ú konu opľ ávněny.

3. Předmět smlouvy
3'

1'

3'2'

3.3.

Předmětem té to rámcové dohody je stanovení podmí nek
, za nichž budou objednatelem
po dobu její ho.trváni zadávány a realizovány
základě prováděcí ch smluv jednotlivé
''u pozů statků
sluŽby spoč í vají cíve vypľ avení pohřbenĺ lĺ astyclr
v souladu se zákonem č .
2561200l Sb', o pohřebnictví a o změně někteľ ých rä konů ,
ve znění pozdějŠ í chpředpisů ,
vyhláš kou č ' 27.7/2017 Sb.' o p9sJupu obce při zajiš tění
sluš né häpohĺ bení ,a to co
nejdří ve, jakmile vypľ avení pohĺ benĺ nebránĺ ž ááné překáž ky,
vš e dle podmí nek
sjednaných v té to smlouvě.
Uzavření m té to smlouvy ješ tě ned,ocházik vzniku závazkusmluvní ch
stran týkají cí ho se
konkĺ é tní hoplnění . Jednotlivá konkľ é tní plnění budou po.Lyouĺ nu
prováděcí ch smluv uzavřených na základě pí semných
'u azákladě
objednáveŕ objeánatele
jejich
akceptace poskytovatelem. Poskýovatel je^povinen
objeä návku obje"dnatele uč iněnou
v souladu s touto smlouvou vž dy akěepiovat.
Potvrzení m přěvzetí objednávky
poskýovatelem dlę odst. 4 odst. 4.3 ." p.ouáděcí
smlouva povaŽuje za uzavtenou.
Plnění poskytovatele spoč í váv zajiŠ těninásledují cí chsluŽeb:
a) převoz lidských ostatků do kľ ematoria.

b) kľ emace,
c) urna,
2
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uloŽení popela do pevně uzaví ratelné urny s označ ení m,
převoz urny s lidskými ostatky na veřejné pohřebiš tě a

uloŽení umy lidskými ostatky do ĺ loż istějednotlivých uren na
veřejné m
-s
pohřebiš ti, uloŽení
urny s lidskými ostatky do hľ obu nebo hľ obky na veřejné m
pohŤ ebiš ti, rozptyl zpopelněných lidských ostatků na veřejné m póhřebiš ti,
nebo
vsyp Zpopelněných lidských ostatků na veřejné m pohřebiš ii.
g) pouŽití chladicí ho zatí zeni,
h) pouŽití mĺ azicí hozatí zeni,
i) koneč ná rakev,
j) vloŽka do koneč né rakve'
k) vystýlka do koneč né rakve,
l) tľ anspoľ tní vak,
m) ú prava těla zemřelé ho
n) svleč ení ,
o) umývání ,
p) holení ,
q) stří hání ,
Ð kosmetické ú pľ avy,

s)

Ð

u)
v)

rubáš

návlekynachodidla,

obleč ení do š atů nebo rubáš e,
uloŽení těla zemřelé ho do rakve'
w) manipulace s rakví , jinou obdobnou schĺ ánkou nebo tľ anspoľ tní mnosí tkem
a
x) přeprava těla zemřelé ho, kĺ omě přepravy na pitvu a z pitvy,do mí sta pohřbení .
y) zajiš tění nájmu hľ obové ho mí sta,
z) zajiš tění výkopu hľ obu.
(dále také ,'SluŽby")
3.4

Mí stem plnění je obec Praha' přesná specifikace mí sta plnění bude

objednávky.

4. Doba trvání
4.t
4.2

4.3

4.4

urč en a

na základě

smlouvy, pľ áva a povĺ nnosti stran

Tato. smlouva se sjedn ává na dobu uľ č itoudo 3 l . 12. 2022'
nejpozději vš ak do vyč erpání
maximální hodnoty veřejné zakź uky uvedené v č l. 5 odst. 5.2. ié to
smlouvy.
Jedĺ otlivé poptávky sluŽeb budou poskýovat eli zadávź ny foľ mou objednä vky'
ve které
bude specifikováno jmé no a pří jmení zemřelé ho, datum Áarozeni
a datum ú mrtí ,mí sto
trvalé ho bydliš tě a označ ení zařizení , kde se nachází tělo č i lidské pozů statky.
Ý pří padě'
ž e nebyla zjiš těna totoŽnost zemřelé ho č i lidských pozů statk_ů ,budou uvedeny v
objednávce pouze ú daje, kteľ é jsou objednateli známy.
Poskytovatel se z?vazuJe potvrdit jednotlivé objednávky nejpozději
v následují cí
pracovní den po dni, kdy mu byla objednávka ż e strany objďnateie
prokazatelně
doruč ena, a to prostřednictví m osoby opľ ávněné za nějjednat ve věcech
administrativně
technických.
SluŽby poskytovatele budou realizovány v souladu s touto smlouvou,
zákonem ě.
2561200l Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění pozdějš í ch
předpisů ,
J
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a vyhláš kou č ''
Sb., o po1tupu obce při zajiš tění sluš né hopohřbení ,
na základě
jednotlivých pí.277/20l7
semných objednávek óbJednatôte. ľ ásł ytovatel je
pri porLytouar'í sluŽeb
povinen postupovat s odbornou pé č í podle
,
svých nejlepš í ch)naiostĺ a schopností ,
přič emŽ je při své č innosti povinen sledovat
a chľ ánit zájmya dobré jmé no objednatele
a
postupovat v souladu s jeho pokyny.
Poskytovatel započ ne p.ouádcní m pohřbu do dvou
(2) dnů ode dne doľ uč eníobjednávky
' padů ,
objednatele, vyjma pří
kdy z objektivní ch dů vodů nebo z dů vodů daných
pří sluš nými právní mi předpisy v té to hí tě nelze
započ
í ts pľ ovádění m pohřbu. Celá
_s
realjzace pohřbení musí bý dokonč ena nejpozději
do dnů oá započ etí pohřbu dle věty
první .

Pokud nastane nutnost pohřbení lidských pozů statků
uloŽení m do hľ obu, bude tento
poŽadavek vŽdy specifikován v objednávce.
4'7' objednatel je povinen poskýovat poskýovali souč innost nezbýnou
k řádné mu plnění
povinností poskytovatele dle té to.smlouvy. V pří padě
nevhodných pokynů objednatele je
poskýovatel povinen na nevhodno.st těchto poĹyn,i
objednatele pí semně upozornit, v
opač né mpří padě nese poskytovatel zejmé na odpovodnóst
,a vady u ,u š kodu, které v
dů sledku nevhodných pokynů objednatóle objednateli
ďnebo portýou't.li ďnebo třetí m
osobám vznikly.
4'8' objednatel sezavazuj.ezasluž byposkytované nazákladěobjednávkypodleté tosmlouvy
zaplatit poskýovateli cenu plnění za kaž d,oujednotlivou
ä ui"anaí ť u,--ato v souladu
s polož kovým rozpoč tem nabí dky poskytovateló
služ by.
4 '9 ' Poskýovat el se zavazuje, Že
budé poskytovat sluŽby na celé m uzemí obce Praha,
přič emž
veš keľ évýlohy, výdaje a nákladý lr'nikle poskyávateli
v souvislosti s poskytování m
služ eb dle té to smlouvy jsou jiŽ
u."nJio'týovaných služ eb.
'áh-uty
4'10' Veš kerá komunikacę męzi smluvní
mi stranami b,rá" p.oĹĺ ľ rutp.orirednictví m osob
zmocněných konkré tní smluvní stľ anu zastupovat,
kontaktní ch osob' popř. jimi

pověřených pracovní ků .

5. Cena dí la, platební podmí nky a smluvní pokuty
Cena za Služ by poskýovatele poskytované podle jednotlivých
prováděcí ch smluv
uzavřených v souladu s touto rámcovou smlouvou
ni zák|adě objeä návkyáĹjednatele
bude vž dy stanovena na základ,ě jednotkových cen
uvedených vcenové nabí dce
poskýovatele' která tvoří pří lohu č . 1 té to rámcóvé
smlouvy, a to v závislosti na rozsahu
skuteč ně poskýnutých SluŽeb.
5.2. Celková maximální sjednaná cena Za.ve.š keré
SluŽby poskytnuté podle jednotlivých
prováděcí ch smluv uzavřených v souladu s
touto .ań.ouou smlouvou na základě
objednávek objednatele dle té to smlouvy č iní 1.391.304
Kč bez DPH (eden *iiĺ on tři sta
devadesát jeden tisí c tři sta č tyři korun ěeských
bez DPHI.
5.3. SazbaDPH bude v pří padě jej í změny stanovena
v souladu s platnými právní mi předpisy.
5.4. Celkové sjednané
poskýovaných SluŽeb j.ou .tu,io;;'_^j;ŕ ;
ä ; nejvýš e
9eny
pří pustné a nepřekĺ oč
itelnéa zahrnuji zejmé na veš ŕ eré,rýlány,
vzniklé
poskýovateli v souvislosti s poskyování m služ eb
"yä ":. " "aĹl^ł dy
dle té tä smlouvy.
5.5
Cena za poskýnuté sluŽby bude hľ azena na základě
faktuľ y
daňové ho dokladu
vystavené ho poskytovatelem bezzbyteč né ho odkladu
- SluŽeb dle konkľ
po poskytnutí
é tní
j ednotlivé
5.1.

objednávky obj ednatele.
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5'ó' Faktury

(daňové
.doklady) vystavené poskýovatelem musí obsahovat náleŽitosti
stanovené pľ ávní mi předpisy.
_
5'7'
Smluvní strany se dohodly na lhů tě splatnosti faktury
v dé lce třiceti (30) kalendářní ch
dnů ode dne doľ uěení faktury objednateli nu LorrtuLtní
adresu objňatele . Cena za
poskytnuté sluŽby se povaŽuj e za uhtazęnou
okamŽikem odepsanĺ ľ áĹtu.ované ceny za
poskytnuté sluŽby z bankovní ho ú č tuobjednatele.
5'8' Ceny uvedené v cenové nabí dce poskytä vatele jsou po celou dobu
trvání té to smlouvy
neměnné , k jejich změně műž e dojí t pouze .ĺ rä r:.l.dku
změny prĺ slusnycľ l daňových
předpisů v pľ ů běhu realizace té to smlouvy.
V tomto pří padě buáe cena dle té to smlouvy
upravena podle výš e sazeb DPH platných ke
dni vzniku
Ĺ" ń'c'ĺ .
5'9' Nebude-li faktura obsahovat náleż itosti daňové ho dokladuzdanitelné
je ou;"ar'ut.i oprávněn fakturu
vrátit poskýovateli s výč ení mvad faktury. Vrácení m
aktury ou.jednatelem se ruš í běh
doby splatnosti faktury. Doľ uč ení mopravené faktuľ '
poskytovatelem objednateli, pokud
bude splňovat veš keré zákonem u r-louuou pož adoł ané
náleŽitos ti, zaěí náplynout nová
lhů ta splatnosti

faktury.
10' Při prodlení objednatele se zaplac'ení m řádně
vystavené faktury je poskýovatel opľ ávněn
pož adovat zaplacení ú ľ okuz prodlení ve výš i
sianovené p.au.'i.ni bľ .apĺ .y.
5' 1 1' V pří padě' ž e poskytovatel nódod rž í
termí ny p- po'Lľ nutí SluŽęb urč ené v č l. 4.
odst.
4'5' té to smlouvy, kdy se dostane do prodlenĺ . po'Lytnutí m
SluŽeb delš í ho č tyřiadvacet
(24)hodin,je objednatel oprávněn po poskytovä teli
náľ okovat ul-razení smluvní pokuty
ve výš i 3'000,- Kč (slovy: tři tisí ce ŕ o*" č eských) za
kaž dý jednotliqý pří pad výš e
uvedené ho pľ odlení .
5'12' Pokud se pohřeb vů bec neuskuteč ní zdů vodu
prokazatelné ho pochybení na straně
poskytovatele, je-poskýovatel povinen-vrátit
cenu pot'ruu, její Ž výš e bude specifikována
vpří sluš né objednávce, zvýš enou o 5O%o p.o"".ri jejĺ
hódnoty'pr.ariuuují cí smluvní
pokutu za nesplnění povinnosti.
5'13' Smluvní pokuta, vł icení ceny pohřbu a ú rok z prodlení jsou
splatné do č trnácti (l4)
kalendářní ch dnů ode dne jejich uplatnění .
5'14' Uhľ azení m smluvní pokuty není ä otč ennárok
objednatele na náhradu š kody. Sm1uvní
pokutu zaplati poskýovatel vedle š kody, tterĺ
oupanateli vznikne v dů sledku poruš ení
povinností poskýovatele.
5'

6. Odstoupení
6.1

od smlouvy a výpověd'smlouvy

Za podstatné poruš ení té to smlouvy poskytovatelem,
které zaklád'á prtĺ voobjednatele na
odstoupení od té to smlouvy, se povał uje zejmé na:
a' opakované prodlení poskýovatęle-. raany- poskytování m
SluŽeb ve sjednané
kvalitě delš í neŽ č tyřiadvacet (24) hodin op'oti teńĺ nu
stanovené m v č l. 4 odst.
4.5.té to smlouvy;

b' opakovaný postup poskytovatele při poskytování SluŽeb
v rozporu

6.2

s oprávněnými
pokyny objednatele.
objednatel je dále oprávněn od té to smlouvy odstoupit
v pří padě, Že
a' vů č imajetku poskytovatele probí há insolven č ní ří zení ,
v němŽ bylo vydáno
rozhodnutí o ú padku, pokud to právnĺ předpisy
umoŽňují ;
b' insolvenč ní návrh na poskytouut.l" ayl ri^ĺ nu, p.oio,
ž e majetek poskytovatele
nepostač uje k ú hľ adě nákladů insolvenč ní ho ří zeni;
5
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c. poskýovatel vstoupí do likvidace.
6.3. Poskýovatel je opľ ávněn od té to smlouvy odstoupit v pří padě, Že objednatel bude
v prodlení s ú hľ adou svých peněŽitých závazkt vyplývají cí ch z té to smlouvy po dobu
6.4

6.5.

delš í neŽ třicet (30) kalendářní ch dní '
Uč inky kaŽdé ho odstoupení od smlouvy nastávají okamŽikęm doľ uč enípí semné ho
pľ ojevu vů le odstoupit od té to smlouvy druhé smluvní stľ aně. odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejmé nanáľ oku na náhradu š kody a smluvní pokuty.
objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bęz udání dů vodu. Výpovědní
doba č iní třicet (30) dní a poč í náběž etprvní mdnem následují cí m po doľ uč enívýpovědi.
V takové m pří padě je poskytovatel povinen uč init již jen takové ú kony, bez nichž by
mohly bfi zájmy objednatele váž ně ohľ oŽeny.

7.

Závěreč ná ustanovení a zvláš tní ujednání

.1.

Poskytovatel není bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z té to smlouvy na třetí osobu.
7 .2. Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má poskýovatel povinnost mí t uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností zhotovitęle třetí m (3) oś obám,
která je uzavřęna v minimální výš i pojistné č ástky 300.000,- Kč . Náklady na uzavření
pojistné smlouvy jsou náklady poskýovatele' Platný doklad o pojiš tění poskýovatele na
odpovědnost za š kodu způ sobenou jeho č innosti v souvislosti s plnění m té to smlouvy je
pří lohou č . 2 té to smlouvy.
7.3. Práva a povinnosti smluvní ch stľ an, které nejsou pří mo upľ aveny touto smlouvou, se ří dí
pří sluš nými ustanovení mi obč anské hozákoní ku.
7.4. Poskýovatel není oprávněn započ í távatč ástky, které mu dluŽí nebo které nárokuje vů č i
objednateli pľ oti č ástkám, kteľ é poskytovatel dluŽí objednateli, č i kteľ é poskýovatel vů č i
objednateli nárokuje, a to vč etně náľ oků poskýovatele z jiných smluvní ch vztahů .
1.5. Změny a doplfüy té to smlouvy mohou byt sjednány jen pí semnou formou a musí bý
potvrzeny oběma stľ anami.
7.6. Smlouva se uzaviľ á v pěti (5) vyhotovení ch splatností originálu, znichž č tyři (a)
vyhotovení obdrž í objednatel a jedno ( 1 ) vyhotovení obdrŽí poskýovatel.
7 .7 . Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu druhou ze smluvní ch stran
a ú č innosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
zněni pozděj š í chpředpisů .
7.8. Smluvní strany berou na vědomí , ž e k nabytí ú č innostité to smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zákona č ,. 340l2}l5 Sb., o zvláš tní chpodmí nkách
ú č innostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou,
nejpozději do 3 měsí ců ode dne podpisu smlouvy, které pľ ovede Městská č ást Praha 5.
Smluvní strany berou na vědomí , Že zveřejnění osobní ch ú dajů ve smlouvě uveřejněné v
ľ egistľ u smluv podle věty první se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm.
c) naří zení Evľ opské hoparlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní strany prohlaš ují ,ž e
skuteč nosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu 504
$
obč anské ho zákoní ku a udělují svolení k jejich už ití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.
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Pří loha č . 1 _ Cenová nabí dka poskýovatele
Dřevěná rakev DP, vč etně v|ož ky' pří kľ ovu a poduš ky
Tľ ansportní vak
Rubáš
Návleky
Uprava těla zemřelé ho, vč . obleč ení do rubáš e, uloŽení do rakve
Manipulace s rakví
PouŽití vlastní ho chladí cí ho/mrazí ciho zařizení v dé lce max. 2 dnů
Přeprava těla zemřelé ho _ bez ohledu na poč et km
Kremace, vč . ceny urny a ulož ení popela do uľ ny
Převoz urny na veřejné pohřebiš tě ajejí uloŽení

Administľ ace pohřbení
ostatní rež ijní náklady
odměna pro pohřební sluŽbu

650 Kč
208 Kč

l30 Kč
30 Kč
50

l58
302

l00
l000
20

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
l500 Kč
950
65

Celková nabí dková cenaz^jeden socĺ ální pohřeb bez DPH
5.163 Kč
Výš e a sazba DPH
G5%)774,45Kč ,
Celková nabí dková cenazajeden socĺ ální pohřeb vč . DPH
5.g37,45Kč

Ceny obsaž ené v té to cenové nabí dce jsou tzv. věcně usměrňované ceny a splňují pravidla
stanovená výměrem Ministerstva financí Č eské republiky č ,. Oll2}l8, ze dne 28. 11.2Ol7,
kterym se vydává seznam zbož í s regulovanými cenami.
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