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EVROPSKÁ UNIE

Kraj VysitLina

Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

I.
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a,s.,
4211011824/6800

a
NaturaServis s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka
19637
Říčařova 66/22, 503 01 Plotiště nad Labem
se sídlem:
Ing. Jiřím Franckem, jednatelem
zastoupená:
IČO:
26006626
Československá obchodní banka, a.s.
bankovní spojení:
189211425/0300
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel")
II.
Předmět a účel smlouvy
1.

Účelem smlouvy je zhotovení kvalitních podkladů pro realizaci projektových záměrů Kraje
Vysočina zejména v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2.

Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za
sjednaných podmínek zpracuje technické řešení umístění systému trvalých zábran migrace
obojživelníků přes silnici 111/36063 Zárubice - Lipník, a to na pozemku p.č. 291 v k.ú. Zárubice
jako podklad k žádostí o podporu pro projekt na podporu biodiverzity předkládaný do
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „dílo"). Součástí díla se pro
potřeby této smlouvy rozumí i konzultační dny v max. počtu 2 (dva) a zajištění
autorského dozoru v rozsahu maximálně 55 hodin (1 hodina = 60 minut).

3.

Dílem se pro potřeby této smlouvy blíže rozumí:
a) technické řešení území - návrh systému trvalých zábran s navedením do propustků
pod silnicí včetně situačních výkresů: typ zábran, umístění, délka, oboustranná či
jednostranná varianta, vyhodnocení využití stávajících propustků a stanovení potřeby
realizace dalších propustků, případně jiného způsobu řešení v tělese komunikace,
návrh řešení na odbočkách na lesní cesty.
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b) konzultační den - pracovní jednání zástupce zhotoviteli se zástupci objednatele
v délce max. 8 hodin v sídle objednatele, příp. na jiném vhodném místě určeném po
dohodě zástupců obou smluvních stran.
c) autorsky dozor, jehož součástí je zejména:
•
•
•

úpravy či doplnění podkladů dle požadavků poskytovatele podpory Operačního
programu Životní prostředí;
účast na kontrolních prohlídkách při fyzické realizaci opatření;
účast na předání a převzetí fyzické realizace na daném území po jejím
ukončení.

Povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném
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. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním objednateli
dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy.
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. Kontaktní osobou objednatele je Ing. Jakub Morava, tel.: 564 602 519, 724
650 163, e-mail: morava.i@kr-vvsocina.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele").
4. Zhotovitel je povinen si potřebné podklady opatřit sám a na své náklady. Objednatel
poskytne zhotoviteli pouze studii „Výzkum struktury společenstva obojživelníků v lokalitě
Jarošovský Kacíř".
5. Vzhledem ktomu, že bude dílo hrazeno z Operačního programu Životní prostředí 20142020 je zhotovitel povinen tištěné výstupy a prezentační materiály opatřit publicitou tohoto
operačního programu, která jsou umístěna na stránkách http://www.opzp.cz/obecne~
pokvny/pravidla-publicity.
6. Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, je zhotovitel povinen uchovat veškeré
dokumenty související s plněním této smlouvy minimálně do 31. 12. 2032 a na vyžádání je
v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.
IV.
Způsob provádění díla
1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou,
obecně závaznými právními předpisy a pokyny udělenými Objednatelem.
2. Zhotovitel bude v textu díla užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu,
bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.
3. V průběhu zpracování díla budou realizovány konzultace zástupců objednatele
a zhotovitele (konzultační dny, popř. i prostřednictvím e-mailu). V rámci konzultací je
objednatel oprávněn vznášet připomínky k předloženým výstupům díla. Tyto připomínky je
zhotovitel povinen do díla zapracovat. Tyto konzultace nejsou považovány za vícepráce.
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4.

Konzultační den dle předchozího článku je objednatel oprávněn svolat kdykoliv v průběhu
provádění díla, a to i z podnětu zhotovitele.

5.

Objednatel je povinen zpravidla nejpozději do 7 pracovních dnů před požadovaným
termínem konzultačního dne či výkonu autorského dozoru, zaslat zhotoviteli písemnou
objednávku (a to i e-mailem). Objednávku je oprávněna zaslat kontaktní osoba
objednatele uvedená v čl. III. odst. 3 této smlouvy. V objednávce bude minimálně uveden
termín konzultačního dne, příp. požadovaný rozsah autorského dozoru.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli část díla dle specifikace uvedené čl. II. odst. 3
písm. a) této smlouvy ve 3 tištěných vyhotoveních a 2x v digitální podobě na nosiči
CD/DVD. Digitální verze bude obsahovat situační výkresy ve formátu vektorové CAD
grafiky DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File) souřadnicový systém S-JTSK, textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
7. Dílo bude zpracováno v jednotném grafickém formátu.
V.
Čas a místo plnění
1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy a
bude dodáno takto:
a) technické řešení území včetně konzultačních dnů dle specifikace uvedené v čl. II. této
smlouvy - nejpozději do 7 měsíců od podpisu této smlouvy;
b) autorský dozor dle specifikace uvedené v čl. II této smlouvy - dle potřeb objednatele
nejpozději však do 60 měsíců od podpisu této smlouvy.
2. Místem předání a převzetí jsou prostory objednatele, Žižkova 57 Jihlava, pokud není
dohodnuto jinak.
3. Akceptaci je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba uvedená včl. III. této
smlouvy.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno včas a v kvalitě dle této
smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl.
VI. této smlouvy.
VI.
Cena plnění, platební podmínky
1. Cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou
účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění následujícím
způsobem:
Plnění

cena bez DPH v Kč

sazba DPH

cena včetně DPH v Kč

Cena za technické řešení
dle specifikace uvedené
v čl. II. této smlouvy

25 000,00

21%

30 250,00Kč

Cena za jeden konzultační
den dle specifikace
uvedené v čl. II. této

7 000,00

21%

8 470,00
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a

smlouvy
Cena za 1 hodinu
(1 hod = 60 minut)
autorského dozoru dle
specifikace uvedené v čl. II.
této smlouvy

800,00

21%

968,00

(dále jen „cena"),
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla
(zejména doprava na místo, podkladové materiály, cestovné na místa konzultačních
dnů a autorského dozoru atd.).
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.
4. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném
provedení díla nebo dílčího plnění dle této smlouvy bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to do
30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude faktura obsahovat označení projektu
„Trvalé zábrany pro obojživelníky u rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku.11 a text
„realizováno v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“. Objednatel si
vyhrazuje právo před uplynutím lhůty 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.
5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla fakturovat dílčí plnění dle této smlouvy.
Faktury za tato dílčí plnění budou Zhotovitelem vystaveny a předány Objednateli
po kladném projednání a odsouhlasení zpracování uvedené dílčí části.
6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je
zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu s touto
smlouvou.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH
fakturované Zhotovitelem.
VII.
Sankce
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu
s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den
prodlení.
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2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním částí díla v termínech dle článku
V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení,
3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu
škody,
Vlil.

Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2032.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel opakovaně neplní povinnosti
plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
IX.
Ochrana nehmotných statků
1.

Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí prováděných služeb bude
nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon). Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli právo užít dílo všemi způsoby
nezbytnými k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto
díle zpracovány.

2.

Poskytovatel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

3.

Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence není objednatel
povinen poskytovatele informovat.

4.

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

5.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

6.

Objednatel není povinen licenci využít.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP
2014-2020.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této
smlouvy.
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3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvou
neošetřené, se řídí občanským zákoníkem.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávní, a že
tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, že šiji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
V Praze dne 12.3.2019

V Jihlavě dne ..? /?. ’í!*!".

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Jiří Francek
jednatel

ž
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