
Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

TESPRA Hodonín, s.r.o.
Velkomoravská 3652/91
695 01 Hodonín
Jihomoravský kraj
Zastoupený Ing. Ivo Zbořilem
lČ: 25512251
DIČ: CZ25512251
(dále jen „objednatel“)

a

Agentura ValFIa, s.r.o.
Rudé Armády 646/47, 68301 Rousínov

Zastoupená Ing. Lucií Valentovou, Ph.D.

lČ: 03570738

DIČ: Cz 03570738

Bankovní spojení 2500701486/2010, Fia banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných
podmínek realizuje níže specifikované etapy pro projekt „Systém sběru odpadů Hodonínsko“
připravovaný pro předložení do Operačního programu životní prostředí 2014—2020; Prioritní osa
3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů (dále jen „dokumenty“ nebo „dílo“).

Rozsah:

1. etapa:

a) Vstupní analýza produkce bioodpadu
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Ve struktuře definované v příloze č. 1— doklady požadované k formuláři žádosti o podporu v OP
Ž Směrnice MŽP — příloha povinně přikládána k žádosti o dotaci.

b) Zpracování žádosti o finanční podporu z ož

Příprava a předložení žádosti o dotaci včetně odborných příloh (s výjimkou Vstupní analýzy
produkce), zajištěni všech vyjádření od příslušného Krajského úřadu a dalších dotčených orgánů,
zapracování připomínek regionální pobočky SFŽP po odevzdinĺ žádosti.

2. etapa: Realizace veřejné zakázky
Typ veřejné zakázky se odvíjí od nákladů projektu (zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní
řízení, otevřené řízení). Součástí tohoto bodu je kompletní poradenství při zadávání veřejné zakázky:
zpracováni podrobného popisu a specifikace techniky, zpracování zadávaci dokumentace k veřejné
zakázce, poradenství během zpracováníveřejné zakázky. Asistence odborného pracovníka při otevírání
obálek a hodnocení — vypracování zápisů z těchto zasedání, vypracování zprávy o průběhu veřejné
zakázky.

Součástí bodu je i zaneseni všech údajů do systému pro administraci dotace.

3. etapa: Management projektu

Vedení projektu v době jeho realizace, etapa trvá po celou dobu realizace projektu:
• Zpracováni všech úkolů uvedených na nástěnce v programu MS14+

• Vypracování podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, koordinace aktivit k vydání Rozhodnuti
• Vypracování podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce
• Komunikace se Státním fondem životního prostředí
Management projetu kona dnem schváleni Závěrečného vyhodnocení akce ze strany SFŽP.

lil.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v Čl. II. této smlouvy v terminech sjednaných v Čl. V.
této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony
související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle či. II. této smlouvy bez vad a nedodělků převzít
a zaplatit sjednanou cenu díla. Dilo je provedeno řádnýma úplným předáním a převzetím díla dle této
smlouvy objednatelem v termínu stanoveném v či. V. této smlouvy. O předáni a převzetí bude sepsán
předávací protokol.

3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné
a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podklady pro provedeni díla, které je specifikováno
v čI. II. odst. 1 této smlouvy v termínech dle článku Č. V. této smlouvy. Objednatel bere na vědomí
zajištění dokumentů nutných pro předložení žádosti o dotaci. Zhotovitel je povinen objednatele
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neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit zpracování díla nebo způsobit
zpoždění zpracování díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech
rozhodných pro řádné a včasné provedení díla.

5. Zhotovitel je dle ust. 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zněni, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IV.

Způsob provádění díla

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně
závaznými právními předpisy České republiky, případně legislativou Evropských společenství
a v souladu s podmínkami Operačního programu životní prostředí.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla dle této smlouvy součinnost.
Součinnost bude ze strany objednatele poskytována na výzvu zhotovitele, ato ve lhůtách přiměřených
povaze a náročnosti požadované součinnosti, nejdéle však do 3 dnů od doručení výzvy zhotovitele.
Kontaktní osoba na straně objednatele je pan Ing. Ivo Zbořil, email: zboril@tespra-hodonin.cz,
tel.: +420 725 816 611.

V.

Čas a místo plněni

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy a po
předání podkladů ve smyslu Čl. III. odst. 5 této smlouvy. Dílo v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy bude
dokončeno a předáno objednateli v termínech:

1. etapa: a) Vstupní analýza produkce bloodpadu nejpozději do 1. 12. 2019

b) Zpracování žádosti o finanční podporu z ož nejpozději do 1. 12. 2019

2. etapa: Realizace veřejné zakázky dle harmonogramu projektu

3. etapa: Management projektu dle harmonogramu projektu

2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáváno včas a v souladu s touto smlouvou. Za
takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v Čl. Vl. této smlouvy.
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Vl.

Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle Čl. II. této smlouvy byla
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ato
takto:

1. etapa:
a) Vstupní analýza produkce bloodpadu —15000KČ bez DPH
Odměna je splatná po vydání Registrace akce a Rozhodnuti o poskytnutí dotace

b) Zpracování žádosti o finanční podporu z ož —15000KČ bez DPH

Odměna je splatná po odevzdání díla.

2. etapa: Realizace veřejné zakázky — zakázka malého rozsahu—ZS 000 Kč bez DPH

Odměna je splatná po ukončení veřejné zakázky.

3. etapa: Management projektu —43 000 Kč bez DPH.

První polovina odměny (21 500 Kč bez DPH) je splatná po vydání Registrace akce a Rozhodnuti

o poskytnutí dotace, druhá polovina odměny (21500Kč bez DPH) po dokončení fyzické realizace

projektu.

DPH bude účtováno v aktuální výši.

2. Faktury vystaví zhotovitel pořádném a včasném provedení díla dle sjednaného platebního kalendáře.
Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musi být položkově členěna. Objednatel
si vyhrazuje právo přede dnem splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti
nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nikoliv z důvodu pochybeni či prodlení na straně zhotovitele, je
povinen uhradit cenu za dokončené provedené dílo včetně ceny za management projektu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem Vl.
této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodleni ve výši 0,05%
z nezaplacené ceny, ato za každý i započatý den prodlenL
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2. Zaplacením úroku z prodleni není omezena výše nároku na náhradu škody.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu sjednaném
v článku V. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může Od této smlouvy odstoupit,
pokud objednatel neposkytne nutnou součinnost pro bezproblémové splnění díla nebo nezaplatí cenu
za řádně a včas splněné dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného
doručeni jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Ix.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům Ministerstva
životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů) k ověřování plněni podmínek smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy a dále po
dobu 10 let od podpisu smlouvy, pokud k tomu bude vyzván. Vybraný zhotovitel je osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění. Projekt je připravován pro spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Operačního programu Životní prostředí.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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S. Právnívztahytouto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

7. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním
úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírajív tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny sjejím obsahem.

V Hodoníně (1
2018

TESPRA Hodonĺfl, s.r.o.
Velkomoravská 3652/91

695 01 Hodonín -

iČ: 25512251. DIČ: CZ699001303

za objednatele

Ing. Ivo Zbořil

V Rousínově dne 2018

9 ft
—

Tu ut 57 e-moit
I nnauutaq

za zhotovitele

Ing. Lucie Valentová, Ph.D.
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