
 

Smlouva na konzultační služby v oblasti

Business Inteligence

I.

Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu15, Ostrava — Poruba, 708 00.

Zastoupena: —ředitelem CIS

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen Objednatel

2. dolphin consulting s.r.o.

1.

se sídlem: Litvínovská 609/3 190 00 Praha 9

Zastoupena: _jednatelem

IČ: 29008972

DIČ: C229008972

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 159601.

dále jen Poskytovatel

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této

smlouvy vyplývajících se bude řídit v souladu s ust. § 2586 a nás|., zák. č. 89/2012

Sb. Občanského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní

straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.



III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí konzultačních služeb voblasti

dimenzionálního modelování a Business Inteligence vrozsahu 9,5 MD (1MD = 8

hodin práce 1 člověka).

Při plnění výše uvedeného díla se Poskytovatel zavazuje postupovat dle pokynů

Objednatele, při využití všech svých odborných znalostí a zkušeností a při zachování

potřebné odborné péče, přičemž při výkonu této činnosti bude přihlížet k oprávněným

zájmům Objednatele a bude respektovat jeho oprávněné pokyny.

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu za dílo ve výši a za podmínek

sjednaných včl. IV této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje poskytnout

Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost nutnou ke splnění povinností

vyplývajících z této smlouvy.

IV.

Odměna za dílo

Celková cena za dílo definované včl. III této smlouvy, je stanovena dohodou

smluvních stran a činí 85 500,- Kč bez DPH, DPH činí 17 955,- Kč, cena celkem

včetně DPH činí 102 955,— Kč.

Smluvní cena uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy, je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění

sjednaného předmětu smlouvy.

V.

Termín a místo plnění

Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy nejpozději do 31.12.2018.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba.

VI.

Způsob plnění díla

Poskytovatel je při své činnosti vázán obecně závaznými právními předpisy a v jejich

mezích pokyny Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele nevhodné, je Poskytovatel

povinen na toto Objednatele upozornit, stejně jako na nesprávnost či neúplnost

předaných podkladů, jestli mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Poskytovatel a Objednatel určili osoby odpovědné za komunikaci dle této smlouvy,

jedná se konkrétně o tyto osoby:

a) za objednatele

jméno a příjmení tel. kontakt email



b) za poskytovatele

jméno a příjmení tel. kontakt email

Poskytovatel se zavazuje informovat průběžně Objednatele o plnění předmětu této

smlouvy a předávat mu všechny zpracované návrhy či jiné odborné nebo právní

dokumenty.

VII.

Platební podmínky

Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále

jen faktura).

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci

objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení

jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

Povinnost zaplatit cenu za dílo dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné

částky z účtu objednatele.

VIII.

Sankční ujednání

Pro případ prodlení s plněním díla dle předmětu této smlouvy může Objednatel vůči

Poskytovateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý týden

prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny může Poskytovatel uplatnit vůči

Objednateli sankční pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý týden prodlení

s platbou po lhůtě splatnosti.

Splatnost uvedených pokut je deset pracovních dnů od doručení písemné výzvy

k úhradě pokuty, a to na číslo účtu, které objednatel či poskytovatel sdělí vtéto

výzvě.

IX.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem její platnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy

oběma smluvními stranami.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné

vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě,

srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a

že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



 

pisech splatnosti originálu, podepsaných

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejno

přičemž každá smluvní strana obdrží jedno

oprávněnými zástupci smluvních stran,

vyhotovení.

V Praze dne: 19.11.2018

 

V Ostravě dne:

   

 

za Mamie :
za poskytovatele

ředitel CIS
Jednatel

»“


