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sMLouvA O POSKYTOVĂNÍ SLUŽEB
uzavřená ve smyslu zákona

Č.

89/2012

Sb.,

Občanského zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,

1.

Zapsaná v obchodním

rejstříku

zastoupená:

a.s.

vedeném Krajským soudem
lng.

Michal Zděnek, M.A.

Martin Pabiška,

Mrštíkova

se sídlem:

Liberec

IČO;

473 11 975

DIČ:

cz 47311975

Ill,

MBA

-

-

V Ústí n/L, Oddíl B, vložka 372

předseda představenstva

místopředseda představenstva

3,

PSČ 46171

Bankovní Spojení:
Čisıø účtu:

(dále jen jako ,,ObjednateI“)

a
2.

ASAGRAPH S.r.0.
Zapsaná V obchodním

rejstříku

vedeném u Městského soudu v

Praze, oddíl C, vložka 113

490

Man, Ph.D. jednatel

zastoupen:

Ing. Petr

se sídlem

Sazečská 560/8, Malešice, 108 00 Praha 10

IČO;

27442462

DIČ:

CZ27442462

bankovní Spojení:
Č.

účtu:

(dále

souhrnně jen jako „PoskytovateI")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně označení jako ,,Smluvnístmny“ a každý Zvlášťjako „Sm/uvnı
strana”).

Smluvní Strany uzavřely tuto smlouvu O poskytování služeb (dále též jen „Sm/ouva") v souladu S ust. §
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ").

Úvodní ustanovení

I.

Tato Smlouva je uzavírána sPoskytovateIem za účelem zajištění přípravy podkladů pro
Zahájení a administraci Zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen ,,DNS") podle

zákona

Č.

134/2016

Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,ZZVZ") v rámci Veřejné zakázky S

názvem

,,Dynamický nákupní systém na dodávky motorové nafty"

Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky V této Smlouvě stanovené
a je

oprávněn Smlouvu uzavřít

a

řádně

plnit

závazky V

ni

obsažené.

Tato smlouva stanovuje základní obsah právního vztahu na administraci výše Specifikovaného

DNS mezi výše uvedenými Smluvními

stranami.

Předmět smlouvy

ll.

Předmětem Smlouvy je V návaznosti na Výše uvedené závazek Poskytovatelé v rámci

1.

etapy

DNS
úkony. Předmětem

poskytovat služby administrace a komplexního zastupování Objednatele V rámci Zavedení
V režimu ZZVZ a V rámci

etapy následující navazující níže specifikované
Smlouvy je současně Závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění

odměnu stanovenou

2.

podle

čl. VII.

této Smlouvy.

etapy plněnízahrnuje komplexnía kompletní podporu
zadavatele vprocesu zadávání veřejné zakázky (zavádění DNS), jakož podporu vpřípadě

Administrace veřejné zakázkyv rámci

1.

i

přezkumných řízení vztahujících se kzavádění DNS, a to Vždy Ve lhůtách bez zbytečného
odkladu, Podpora zahrnuje zejména (avšak nejen) přípravu podmínek zadávacího řízení,
kompletní organizační podporu při administraci Veřejné zakázky, reakci bez zbytečného
odkladu na dotazy Objednatele, účast na jednání vorgánech Objednatele, přípravu činností
komisí a zpracování všech podkladů souvisejících snutným transparentním postupem
zadavatele a splnění Všech zákonných povinností. Poskytovatel se zejména zavazuje
poskytovat náměty a poradenství při Vymezení vhodných kvalifikačních parametrů a
hodnotících

kritérií

Výše uvedené
platí,

ve vazbě na předmět veřejné zakázky.

pouze demonstrativní. Není-li některá výslovně uvedena, pak Vždy
povinen připravit pro Objednatele veškeré podklady a dokumenty,

aktivity jsou

že Poskytovatel je

vyplývající ze znění

ZZVZ

a souvisejících

prováděcích předpisů.

Poskytovatel se dále zavazuje, že bude po dobu trvání zavedeného

DNS V rámci 2. etapy plnění

této smlouvy provádět následující úkony:
a)

Posouzení splnění podmínek pro zařazení dodavatele do DNS na základě podané žádosti O
účast V souladu

S ust.

Oznámenío

§ 140 ZZVZ;

zařazení

b)

Příprava

c)

Zpracování požadavku

do DNS

či

rozhodnutí o odmítnutí v souladu s písm.

na opětovné doložení kvalifikace

Objednatele

a)

dodavatelů

zařazených v DNS;
d)

Příprava a odeslání o uzavření smlouvy V
2

DNS

k uveřejnění V

souladu

S ust.

§ 212 ZZVZ;

e)

Příprava návrhu Smlouvy pro Zadání veřejné Zakázky v rámci DNS;

f)

Zajištění právní a

g)

metodické pomoci a podpory Objednateli;
Ostatní poradenská činnost dle dohody smluvních stran v souvislosti

s

plněním předmětu

této smlouvy.

Doba

Ill.

Závazekje sjednán na dobu určitou,
do dvou dílčích etap:

a to na

plnění, zánik

dobu

Smlouvy

trvání DNS, přičemž

etapa - do doby provedení posledního nezbytného úkonu

0

1.

0

Písemné zprávy zadavatele o Zavedení DNS).
2. etapa-do ukončení DNS.

při

doba plněníje rozdělena

zavádění

DNS (uveřejnění

Tato Smlouva zaniká:
0

uplynutím doby, na kterou byla uzavřena (provedení posledního možného úkonu dle
čl. III.

0

Odst. 1 této smlouvyj;

odstoupením

či

výpovědí této Smlouvy dle

ČI.

X.

této Smlouvy;

podle toho, která ze skutečností nastane nejdříve.

Zánikem této Smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty,
náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku smlouvy.
IV.

Poskytovatel je povinen postupovat

Povinnosti Poskytovatelé
při

poskytování služeb podle této Smlouvy

S

odbornou

péčí.

Poskytovatel je povinen vykonávat příslušné činnosti podle pokynů Objednatele a v souladu

Sjeho Zájmy.

Při

poskytování služeb dle této Smlouvy je Poskytovatel vázán Zejména ZZVZ a

jeho prováděcímí předpisy, případně dalšími právními předpisy,

je-li

to pro účely naplnění

předmětu smlouvy nezbytné. Od těchto pokynů se může odchýlitjen tehdy, je-li to naléhavé a
nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel
je dále povinen oznámit písemně Objednateli všechny okolnosti, které Zjistil při poskytování
služeb dle této Smlouvy a které mohou mít vliv na Změnu pokynů Objednatele.
Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen
Objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit. Bude-li Objednatel přes toto upozornění
Zjistí-li

na Splnění svých pokynů trvat,

má

Poskytovatel právo:

0

požádat O písemné potvrzení pokynu,

0

přerušit poskytování služeb dle této

Smlouvy

Za předpokladu, že

pokyny Objednatele

jsou v rozporu se Smlouvou.

Stejně je Poskytovatel povinen a oprávněn postupovat v případě, že pokyny Objednatele jsou
v rozporu se ZZVZ, jeho Základními zásadami
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nebo jinými právními předpisy.

Poskytovatel se zavazuje, že zpracuje Objednatelem požadované

dílčí

výstupy poskytování

služeb ve lhůtě, která bude případně stanovena Objednatelem, budou-li objektivně ze strany

Poskytovatelé splnitelné.
Poskytovatel nese odpovědnost za soulad postupu Objednatele

S

právními předpisy zejména

upravujícími oblast veřejného zadávání, pokud nebyla vada v jeho Činnosti prokazatelně

způsobena zaviněním Objednatele.
V.

Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje podávat Poskytovateli včas úplné a pravdivé informace (zejména
technického charakteru, technické/věcné podklady) apředkládat mu veškeré materiály
potřebné k řádnému poskytování služeb dle této Smlouvy, jakož poskytnout jinou potřebnou
součinnost; zejména Stvrzuje pravdivost údajů, které Poskytovateli v souvislosti S jeho činností
dle této Smlouvy poskytl a je srozuměn S následky poskytnutí nepravdivých či neúplných
informací vsouvislosti sposkytováním Služeb dle této Smlouvy. Objednatel je povinen
poskytnout Poskytovateli jeho relevantní vnitřními předpisy, aby se S nimi mohl Poskytovatel
seznámit a řídit se jimi.
i

Objednatel je Poskytovateli povinen poskytnout a zajistit veškerou nezbytnou spolupráci
a součinnost při přípravě dokumentů souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou.
VI.

Poskytovatel

se

zavazuje

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

během

plnění

Smlouvy zachovávat mlčenlivost

o

všech

skutečnostech, O kterých se dozví od Objednatele vsouvislosti sjejím plněním. Tím není

dotčena možnost Poskytovatele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referencí ve svých
nabídkách vzákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem.
Poskytovatel se Zejména zavazuje, že získané informace neposkytne třetím osobám, neumožní
třetím

osobám

tyto informace získat, ani je nevyužije pro svou potřebu. Současně se

Poskytovatel zavazuje, že přijme taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím

sjeho činnostmi vtéto Smlouvě popsanými či touto Smlouvou
předpokládanými. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty, Poskytovatel odpovídá za únik
informací způsobený jeho zaměstnanci či osobami, jež jsou s Poskytovatelem vjakémkoliv

osobám

vsouvislosti

smluvním

či

jiném vztahu.

Poskytovatel se zavazuje, že pokud V souvislosti

mohou

s

realizací

Smlouvy

při

plnění svých povinností

jeho pověření pracovníci do styku sosobními/citlivými údaji ve smyslu zákona

101/2000

č.

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření,
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu ktěmto údajům, kjejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, kjejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož
Sb.,

aby jinak neporušil tento Zákon.
i

VII.

Odměna

Cena

a platební

Poskytovatele je stanovena dohodou smluvních stran jako

a obsahuje veškeré náklady Poskytovatelé související

Odměna

podmínky

za

1.

s

etapu bude Poskytovateli vyplacena

Objednatelem bez zavinění ze strany Poskytovatele.
4

odměna

nejvýše přípustná

provedením předmětu plnění smlouvy.
i

v případě zrušení veřejné zakázky

Odměna

za splnění

1.

etapy

je

stanovena ve

výší:

110 000v00

Cena bez DPH:
l

4

DPH 21 %:

Í

23 100z00
l

143 100100

Cena včetně DPH:
4

Faktura vystavená na základě Smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
235/2004 Sb., O dani Zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude hrazena
Objednatelem na účet Poskytovatele na základě daňového dokladu sodloženou splatností
čtrnáct (14) dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli.
č.

Odměna bude vyfakturována

s

odměny nejsou správní poplatky a poštovné, nezbytně vynaložené V souvislosti
plněním Poskytovatele na základě pokynů Objednatele dle této smlouvy.

K

Odměně

Součástí

sídla

do

dle odst. 1 tohoto článku

Sídla

Objednatele.

budou připočítány náklady cestovného

Cestovné je Poskytovatel oprávněn fakturovat jen za cesty ze Svého

Odměně dle odst. 2 za činnosti uvedené v čl. II. odst. 4) písm. d) budou připočítány poplatky
za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dle její aktuální výše stanovené
K

provozním řádem VVZ.

Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma odst. 6, 7 a 8 tohoto článku odměna zahrnuje všechny
náklady na plnění předmětu dle této smlouvy, vyjma případných odborných studií a posudků,
které je Objednatel povinen Zajistit sám na svůj náklad, ev. prostřednictvím Poskytovatele na
náklady Objednatele.

Odměna bude

hrazena v českých korunách.

Pro úhradu sankcí dle
platí Stejné platební

Smlouvy.
K

Odměně

čl. IX. této Smlouvy a náhrady škody podle čl. VIII. Smlouvy přimereně
podmínky jako pro zaplacení faktur za poskytnuté služby dle článku VII.

se uplatňuje

daň

Z

přidané hodnoty V souladu
VIII.

S

platnými právními předpisy.

Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel odpovídá Objednatelì za škodu, kterou mu způsobí v Souvislosti S poskytováním
služeb dle této Smlouvy, a to itehdy, byla-li by škoda způsobena zaměstnancem Poskytovatele.
Poskytovatel je zejména odpovědný za škodu vzniklou sankcí od správních orgánů (např. Úřad
pro ochranu hospodářské Soutěže) v důsledku porušení povinnosti Objednatele, které

prokazatelně způsobil Poskytovatel nebo O kterém Poskytovatel věděl nebo vědět měl, ale
Objednatele na něj řádně neupozornil. Poskytovatel uhradí Objednateli celkovou způsobenou

5
~

škodu a Zároveň smluvní pokutu ve výši dle čl. IX této Smlouvy neboli náhradu škody
požadovat v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

lZe

Poskytovatel se této odpovědnosti Zprostí tehdy, pokud se prokáže, že vzniku škody nemohlo
být Zabráněno ani při vynaloženíveškerého úsilí, které bylo možno po něm požadovat.

má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
odpovědnosti Za škodu způsobenou pojištěným třetí osobě

Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy

předmětem

v souvislosti

je
s

pojištění

výkonem

činnosti pojištěného.

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace předmětu Smlouvy požadovat po
ytovateli předložení platné a účinné pojistné smlouvy
přip. pojistky, potvrzení pojišťovny nebo potvrzení pojišťovacího zprostředkovatelé
(insurance broker), a to včetně příslušných všeobecných pojistných podmínek a případných
dodatků nebo jiných smluvních ujednání, které prokazují existenci uvedeného pojištění, a to

i

opakovaně.
IX.

Porušení smluvních povinností

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě, pokud Objednatel neuhradí ve stanovené lhůtě
splatnosti faktury výše uvedenou cenu za poskytované služby dle faktury, kterou Poskytovatel
vystaví podle skutečně poskytovaných služeb a podle podmínek Smlouvy, je Objednatel
Z dlužné částky Za každý den
povinen Zaplatit Poskytovateli úrok Z prodlení
prodlení.

Pokud Poskytovatel nepředá Objednateli dílčí výstupy poskytování Služeb vtermínu, který
bude případně sjednán dle ČI. IV. odst. 5 této smlouvy, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu

V případě prokazatelného porušení
čl.

povinností Poskytovatele k Zachování mlčenlivosti podle
VI této Smlouvy je Poskytovatel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu
a to za každýjednotlivý případ.

uta, je Objednatel
Vpřípadě, že není Za určitě porušení stanovena Zvlá
za každé jednotlivé
oprávněn po Poskytovateli požadovat smluvní pokutu
porušení a každý Započatý den prodlení S dodržením povinnosti dle této Smlouvy.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti v případě, že jde o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
Náhrada škody Zahrnuje skutečnou škodu a ušlý Zisk.
i

X.

Odstoupení od Smlouvy a výpověd'smIouvy

Smluvní Strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět Za podmínek
stanovených Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník v platném Znění, nebo jinými právními
předpisy. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení Zůstává odstoupením
nedotčeno.

Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní Straně. V pochybnostech se má Za to, že odstoupení
bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou na adresu
uvedenou v Záhlaví této Smlouvy.
Výpověd' této Smlouvy musi být písemná, jinak je neplatná. Výpovědní doba je sjednána na
délku 1 měsíce ode dne, kdy bude doručena druhé smluvní straně. V pochybnostech se má Za
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výpověd' byla doručena do 5 dnů od jejího odeslání doporučenou poštovní zásílkou
dodejkou na adresu uvedenou V záhlavítéto Smlouvy.

to, že
S
4.

Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo
vzniku škod hrozících Objednateli nedokončením činnosti dle této Smlouvy.
Xl.

Ve smyslu Zákona
1.

č.

340/2015

Závěrečná ustanovení

Sb. se dále ujednává:

Smluvnístrany berou na vědomí, že tato smlouva O dílo bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv).

2.

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této smlouvě o dílo, které
jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu O dílo

5.

neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
a účinnosti dnemjejího podepsání oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu s §6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy O dílo poskytnutá před její
účinnostíjsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy
O dílo, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu,
a to v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí.
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

6.

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatekjinému nebo pro jiného V souvislosti se Svojí činností

zveřejní, za Zveřejnění

3.

4.

Tato smlouva O

dílo

nabývá platnosti

i

účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v
Souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její Zaměstnanci či Zástupci nedopustili jakékoliv
formy korupčníhojednání, Zejména jednání Spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona Č. 40/2009 Sb., trestní Zákoník, ve Znění
za

7.

8.

pozdějších předpisů (dále jen

,,TZ”), a

to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného

činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu

trestného činu spojeného
9.

nebude tolerovat

s

nepřímého úplatkářství

dle §

333 TZ,

či

jiného

korupci dle TZ.

ani u svých

obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

Každá ze smluvních stran prohlašuje:

páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. O
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále

10. že se nepodílela a nepodílí na

jen jako ,,ZTOPO");

obdobná opatření nad
8 ZTOPO;

11. že zavedla náležitá kontrolní a jiná

odpovědných osob

dle ust. §

činností Svých

zaměstnanců

a dalších

nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo
odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

12. že učinila

7

že

Z

hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu

ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž

Kupující proklamuje, že za tímto

účelem

přijal a

aktivně

zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex
Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby jejíjednání
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
aplikuje

Smlouva

je platná

dnem

jejího

podpisu a nabývá účinnosti

dnem

jejího uveřejnění v registru

smluv.

vyhotovena ve třech (3) stejnopisech stím, že Poskytovatel obdrží jedno
vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

Smlouva

je

Veškeré změny Smlouvy

lze

(1)

provést pouze formou písemných dodatků schválených smluvními

stranami.

Vpřipadě, že jakákoliv lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou
prohlášeny příslušným soudem za neplatné, nulitní či nevymáhatelné, zůstanou zbývajícı
ustanovení této Smlouvy V plné platnosti a účinností a nebudou v žádném ohledu ovlivněna,
narušena nebo Zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné
ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné,
účinné a vymáhatelné.

v

Praze dne;

/(0

.

3_

V

20,/Í

Za objednatele:

Za poskytovatele:

'"Š~

Pet' Man'
jednatel

Liberci dne; 20.3.2019

-D-

lng.

Michal Zděnek, M.A.

předseda představenstva

Martin Pabíška,

A

místopředseda před uvenstva
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