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HRAZENO Z NEPŘÍMÝCH ruÁXLADŮ PROJEKTU

Qbjednatel

lc

Sídlo
Jednající
E-mail
(dále

Město Planá nad Lužnici
00252654
Zákostelní 720,391 11 Planá nad Lužnicí
lng, JiříŠimánek
starosta obce
simanek@plananl.cz

jen objednatel)

a

Zhotovitel :
lč
:
Sídlo
:

Novi Solutions, s,r.o.
281 54 4g5
Lipenská29,37O 01 ČeskéBudějovice
Místo podnikání: Mánesova 46, 370 )lCeské Budějovice
: Ondřejka Harvalíková
Jednající
jednatelka spoleónosti
E-mail
: harvalikova@novisolutions.com
společnost je zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 20606
(dále jen zhotovitel)
uzavřeli dnešníhodne tuto

smIouvu o dílo

Poradenství v rámci administrativního a finančníhořízenípředmět díla
,,Zefektivnění řízeníměstského úřadu Planá nad Lužnicí"

oPZl4,1/033i0002933
l.

Dílo
Předmětem této smlouvy (dílem) se rozumí poskytovat objednateli poradenstvív rámci
administrativního a finančníh o řízeníprojektu s názvem ,,Zefektivnění řízeníměstského
úřadu Planá nad Lužnic'|' - OPZ4.1/033/0002933.
2.

Objednatel se zavazuje dílo provedené dle této smlouvy od zhotovitele převzít a
zaplatit dále specifi kovan ou částku,
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ll.

Časový harmonogram
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že poradenství bude poskytováno po celou
dobu trvání projektu, od 2,5.2017 do 30.4.2018 a následně do schválení ZoR (ZávěreÓná

1,

zpráva o realizaci projektu).

Zprávy

2.

o

realizaci projektu budou vypracovávány za šestiměsíčnía sedmiměsÍÓní

monitorovací období, kdy příjemce dotace je povinen jí předložit do konce prvního měsíce
následujícího po ukončenímonitorovacíhoobdobí,závéreěnou zprávu o realizaci projektu
(ZoR) do konce druhého měsíce následujícího po ukončenímonitorovacího období (MO).

Podklady pro vypracování průběžnýchzpráv (PZ) o realizaci projektu zaŠleobjednatel
zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončeníkonkrétního monitorovacího
období dle následující tabulky:

3.

Zaslání podkladů do

1

období od - do
1.o4.2017 _ 30.o9,2017

2

1.10.2017 _ 30.04,2018

5.05 2018

ZoR

1.04.2017 _ 30.04.2018

5,05.2018

Císlo PZ

5.10 2017

Jedná se zejména o,

objednávky, podklady pro zadávací či výběrová řízenía smlouvy uzavřené
s dodavateli
Všechny daňové doklady týkajícíse realizace projektu
Bankovní výpisy
Prezenčnílistiny - školení
Fotodokumentace publicity
Dalšípodklady v rámci publicity
Dalšípodklady vyplývajícízcharakteru klíčovýchaktivit například Ceftifikáty,
Osvědčení, potvrzení o absolvování zkoušek apod.

4,

1

.

2,
3.

Dodrženíharmonogramu je závislé na součinnosti ze strany objednatele.
lll.
pověd
zhotovitele
nost
Od
je
odpověd ný za formální správnost a kvalitu díla.
Zhotovitel
Zhotovitel není odpovédný za výsledek projektu a jeho funkónost.

Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodu neposkytnutí souČinnosti ze strany
objednatele. V takovémto případě zhotovitel neruóí za včasnou přípravu a odevzdání
monitorovacích zpráv a žádostío platbu v rámci administrace a poradenství projektu dle
závazných podmínek, které jsou specifikovány v právním aktu s názvem Rozhodnutí
o přidělení dotace.
lV.

Podmínky provádění díla
poskytnout
zhotoviteli vóas úplnéa pravdivé informace
zavazule
se
1, objednatel
potřebné k řádnému plnění předmětu této
materiály
předkládat
listinné
mu veškeré
a
smlouvy.
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2.

objednatelje povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění této smlouvy.
Nutnou součinnostíse pro úóely této smlouvy rozumí:

a)

poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejícíchs předmětem
plnění této smlouvy, a to dle harmonogramu, nedohodnou-li se ÚČastnícitéto
smlouvy písemně jinak;

b) po

dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, neběŽÍ dodací
lhůty a lhůty stanovené k realizaci díla, respektive se tyto lhůty prodluŽují o dobu
prodlení na straně objednatele;
c) zajištění zástupců objednatele, kteří budou po celou dobu plnění předmětu této
smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně
vyjadřovat k případným otázkám a požadavkůmsouvisejících s plněním předmětu
této smlouvy,
J. objednatel stvrzuje pravdivost údajů,které zhotoviteli poskytl nebo poskytne a je
srozuměn s následky poskytnutí nepravdivých či neúplných informací v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy.
4, Potřebnou souóinnost se zavazuje objednatel poskytovat nejpozději do 3 pracovních dnŮ
od obdrženívýzvy zhotovitele, pokud se účastnícinedohodnou na jiné lhŮtě. V případě
neposkytnutítakové potřebné součinnosti nenese zhotovitel odpovědnost za správnost a
včasnost provedení díla.
5, Veškeré předané informace a podklady budou užity výhradně pro účelyprovedení díla.
Zhotovitel neníoprávněn poskytnout informace a podklady, které nejsou běžně dostupné,
třetím osobám a je povinen zajistit, aby nebyly třetím osobám zpřístupněny.
6

7,

8.

9

Účastnícijsou povinni sdělit si navzájem abez odkladu případný vznik okolností bránících
řádnému plnění této smlouvy, a to včetně případůvyššímoci, a ihned se sejít k řeŠení
vzniklé situace,
objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli písemnou plnou moc ke vŠem Činnostem
v rozsahu této smlouvy a poskytnout zhotoviteli veškerou poŽadovanou souČinnost
v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem, jinak do 3 dnů ode dne výzvy k souČinnosti.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškeré činnosti dle této smlouvy s odbornou péČÍ,
v zájmu objednatele a v souladu s obecně platnými právními předpisy,
objednatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami čerpánídotace uvedenými
v právním aktu s názvem Rozhodnutí o přidělení dotace ó. OPZ4.1/033i0002933.
V.

Poskytování poradenství
pro objednatele poradenství průběžně, nejpozději do
vyvíjet
1, Zhotovitel bude
závěrečného vyúčtováníschváleného a realizovaného projektu, Poradenství se týká
zejména:

a)

Zpracování průběžnýchzpráv o realizaci projektu - na základě poskytnutých
podkladů a součinnosti objednatele
b) Zpracování závěrečnézprávy o realizaci projektu _ na základě poskytnutých
podk|adů a součinnosti objednatele
v rámci
c) Komunikace s předmět projektovým manažerem MPSV
administrace projektu
d) Kontrola zaslaných podkladů, zda splňují náležitosti požadovanéMPSV dle
Specifických pravidel pro9ramu
e) příprava relevantních podkladů pro odborného 9aranta realizace projektu
0 Vypracování plánu čerpánífinanóních prostředků a plánu realizacejednotlivých
klíčovýchaktivit
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g)
h)

controlling týkajícísečerpánírozpočtu projektu tak, aby bylv souladu s plánem
controlling týkajícíse harmonogramu realizace projektu
i) vypracováníOznámení o změně na základě relevantních podk|adů,
j) metodické vedení realizace projektu;
k) řízenízměn projektu v průběhu jeho realizace;
l) průběžná konzultačníčinnost pro zástupce předkladatele po celou dobu
realizace projektu;
m) shromažd'ování a selekce informací potřebných pro naplněnípředmětu a úóe|u
poradenské činnosti;
n) studium informaóních podkladů vč. doporučujícíchstanovisek.

2.

1.

Do činnostív rámci realizace předmět díla není zahrnuta přítomnost zhotovitele při
fyzických kontrolách projektu, které provádí příslušná implementačníagentura či řídící
orgán. Pokud bude mít objednatel zájem o tuto nadstavbovou službu, požádá o účast
zhotovitele písemnou formou nejpozději 3 dny před ohlášenou kontrolou,

Vl.
Cena díla
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za poskytování výše specifikovaného
poradenství.

a)

Celková cena za poskytování poradenství je dohodnuta na 104 000,- Kč bez DPH
(jednostočtyřitisíc korun českých) bez DPH.

b)

Platba bude prováděna měsíčně na základě vystavených faktur na příslušnýměsíc, a
to v částce 8 000,- Kč (osmtisíc korun óeských) za měsíc bez DPH bez ohledu na
rozsah prací v daném měsíci, Poslední platba bude ve výši í6 000,- Kč (šestnácttisíc
korun českých) bez DPH.

2, Ke všem shora
předpisů,

dohodnutým odměnám bude připočítána DPH dle účinnýchprávních

3.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěnéfinancování celého předmětu díla této smlouvy.

4

Cena díla bude hrazena na bankovní účetzhotovitele vedený u Raiffesenbank - České
Budějovice, č, ú. 773642800íl55OO. Úhradou ceny se rozumíjejí připsání na uvedený
bankovní úóet.

5

V případě prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazením ceny díla ve smyslu
předchozích odstavců je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z dlužnéóástky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

1.

2.

Vll.
Důvěrnéinformace
Úóastníci této smlouvy souhlasí s tím, že budou chránit důvěrný ráz důvěrných informací
druhého účastníka,a to stejným způsobem, jakým ochraňuje své vlastní důvěrné
informace stejného druhu. Přístup k důvěrným informacím bude umožněn pouze těm
zaměstnancŮm účastníků,
kteří se podílejína poskytování služeb, týkajícíchse
spolupráce a předmětu této smlouvy,
DŮvěrné informace ve hmotné podobě budou navráceny účastníkovi,ktený tyto informace
poskytl, a to po skončenínebo vypršenítéto smlouvy nebo na žádost poskytujícího
účastníka,pokud bude vznesena dříve.

Vlll.
Ukončenísmlouvy
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1.

2

Zhotovitel můžeod této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neposkytuje
potřebnou součinnost pro naplnění účelusmlouvy dle této smlouvy, přestože k tomu byl
ze strany zhotovitele písemně vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná třídenní lhůta
k poskytnutí součinnosti s uvedením konkrétnísoučinnosti. Zhotovitelje oprávněn od této
smlouvy odstoupit i v případě, že dojde k podstatnému narušenívztahu či dŮvěry
s objednatelem.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k podstatnému
narušenívztahu či důvěry se zhotovitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhému účastníkovi.Účinky odstoupení
nastanou dnem, kdy bylo toto doručeno druhému účastníkovi.V případě, že jakýkoliv
účastníkodmítne převzít odstoupení či se odstoupení vrátíjako nedoručitelné,považuje
se odstoupení za doručené(dále jen fikce doručení)odmítnutím převzetí nebo vrácením
odstoupení poštovnímdoručovatelem,
4. V případě odstoupení od smlouvy jsou si účastnícipovinni vrátit vzálemně poskytnutá
plnění čije adekvátně nahradit peněžitým plněním.
3.

1,

2,

lx.
Kontaktní osoby
Účastníci této smlouvy se dohodli, že kontaktními osobami při realizace této smlouvy
budou následující osoby:
a) Za oblednatele, ing. Jiří Simánek
b) Za zhotovitele: Jana Vodáková
Účastnícitéto smlouvy se dohodli, že veškerépísemnosti souvisejícís touto smlouvou
budou doručovány na tyto adresy:
a) Objednatel: Zákostelní720.391 11 Planá nad Lužnicí

b)

1,

Zhotovitel: Mánesova 46,37Q 01 ČeskéBudějovice.

x,
Šiřeni obchodních sděIení, využitíelektronického kontaktu
Objednatel výslovně uděluje poradci souhlas, a to i do budoucna, s využitím
elektronického kontaktu a jeho podrobností pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu
zákona ó.48012004 Sb,, v pozdějším znění, o některých službách informačníspolečnosti.

2,

Souhlas objednatele uvedený v předchozím odstavci můžeobjédnatel kdykoliv a bez
uvedení důvodu odvolat. Odvolání či odmítnutí se uskutečníjednoduchým způsobem, a
to zaslání neformálního odmítnutína elektronický kontakt zhotovitele, či na jiný známý
kontakt zhotovitele.

Zaslání elektronické pošty za účelemšířeníobchodního sdělení je zakázáno, pokud:
a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace
uskutečňuje, nebo
c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinnězaslat
informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílate|em
nadále zasílány.

V případě že se tato ustanovení dostanou do rozporu se zákonem č. 48012004 Sb,,
tímto zákonem,
v pozdějším znění, řídísepráva a povinnosti účastníků

1.

xl,
salvátorská klauzule
Pokud kterékoli z ustanovení této smlouvy nebo jeho část se stane neplatným
rozhodnutím soudu či jiného příslušnéhoorgánu, nebude mít tato neplatnost Či
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2.

nevynutitelnost vliv na platnost ói vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo
jejích óástí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
Jf
r,-:ť'-l
část nelze oddělit oO OátSiho obsahu.
F:
ÚČastníií
se
oba
článku
předchozího
tohoto
odstavce
případě
v
ustanovení
uvedeném
V
,/
zaiuazují neúčinnéa neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým /
účelema hospodářským významem co nejbližšíustanovení této smlouvy, jeŽ má být
nahrazeno.

xll.
ostatní ustanovení

Adresou pro doručováníje adresa uvedená ve smlouvě nebo elektronická adresa (e-mail).
pokud tato smlouva hovořío písemnémprávním úkonu, povaŽuje se za takovýto písemný
právní úkon i úkon doručený prostřednictvím elektronického kontaktu.
odmítne převzít písemný právní Úkon Čise písemný
2- V případě, že jakýkoliv účastník
právní úkon vrátíjako nedoručitelný, považuje se tento písemný právní Úkon za doruÓení
(fikce doručení) odmítnutím převzetí nebo vrácením takového písemnéhoprávního Úkonu
poštovn ím doručovatelem.
3. objednatel bere na vědomí, že na získání dotace není právní nárok. Zhotovitel nenese
odpovědnost za obsahovou správnost a pravdivost údajůa dokumentŮ, které mu
objednatel pro zpracování předmět díla předal.
1,

4.
5.

1.

2.

V případě schválenížádosti o dotaci uděluje objednatelzhotovitelisouhlas se zveřejněním
obchodní firmy či názvu objednatele a názvu předmět díla jako reference,
předmětem plnění podle této smlouvy není převod know-how či jiného duŠevního
vlastnictví zhotovitele, které je i po skončenítéto smlouvy majetkem zhotovitele.

xlV.
závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco

jiného,

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdržípo
jednom.
/í

V Českých Budějovicích dne 2. §
?017

1

,r,

ň//

l^

/t(.1/.
Ondřejka Ha alíková
jednatelka
čnosti
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