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Spis: SZR-58/Ř-2019

Návrh rámcové dohody
O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen "Občanskýzákoník"), a dále v souladu se zákonem Č.134/2016
Sb., o zadáváníveřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ") a se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o advokacii"), (dále jen ,,Rámcová dohoda") mezi

Zadavatelem

Správa základních registrů

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

plátce DPH:
bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,Zadavatel")

Na Vápence14,130 00 Praha 3

72054506
CZ72054506
NE
5600881/0710 vedený u České národní banky

a

Poskytovatelem

který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako prvnív pořadí:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

zastoupená:
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
DIČ: CZ26454807

plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 114599
bankovní spojenÍ(čÍs|o účtu): 000000-0001814372/0800
telefon:
e-mail:

Strana 1

l

SZRAP00066MN



který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako druhý v pořadí:

Společnost pro SZR

společnost založená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
se sídlem: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno
zastoupená: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
bankovnÍspojenÍ(čís|o účtu): 231532880/0300 vedený u Československé obchodní banky,

a.s.
telefon:
e-mail:

tvořená z:

vedoucího účastníka společnosti
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s,r.o.
zastoupená:
se sídlem: · Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO: 28360125
DIČ: CZ28360125
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp, zn. C 63681

a

účastníka společnosti
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o,
zastoupená:
se sídlem: Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
IČO: 27636836
DIČ: CZ27636836
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120572

který se při uzavíráni Rámcové dohody umístil jako třetív pořadí:

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

zastoupená:
se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČO: 284 68 414

DIČ: CZ28468414

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143781
bankovníspojenÍ(čÍs|o účtu): Raiffeisenbank a.s. (5011040000/5500)

telefon:
e-mail:

(dále je n ,,Poskytovatel" n e bo ,,Poskytovatelé")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být Rámcovou
dohodou vázány, se dohodly na nás!edujicim znění:
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Úvodní ustanovení

Rámcová dohoda je uzavírána mezi Zadavatelem a Poskytovateli na základě výsledků zadávacího řIzenI
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení v souladu
s ustanovením § 3 písm. b) a § 56 a násl. ZZVZ (dále jen ,,Zadávací řIzení") s názvem ,,RD - Poskytování
právních služeb" (systémové číslo veřejné zakázky vedené v NEN: N006/19/V00000301; evidenčníčíslo
veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-001682). Nabídky Poskytovatelů podané v rámci
Zadávacího řízení byly Zadavatelem vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější.

Poskytovatelé tímto čestně prohlašují, že jsou oprávněnými poskytovateli požadovaných právních
služeb a splňují veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené, a že tedy Rámcovou
dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků, přičemž předmět plnění dle Rámcové
dohody není plněním nemožným.

při výkladu Rámcové dohody budou smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícňm se
k Zadávacímu řIzenI dle předchozího odstavce, k účelu Zadávacího řÍzenj a dalším úkonům stran
učiněným dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v průběhu Zadávacího řIzenI jako k relevantnímu jednání před uzavřením Rámcové dohody.
Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednánitň"n nejsou nijak dotčena.

Poskytovatel čestně prohlašuje, že

a) je oprávněn poskytovat právníslužby na územíČeské republiky a protyto účely splňujeveškeré
relevantní podmínky zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o advokacii"), přičemž disponuje veškerými potvrzeními osvědčujícími výše
uvedenou skutečnost,

b) splňuje veškeré podminkya požadavkyv Rámcové dohodě stanovené, nejsou mu známy žádné
okolnosti, které by bránily uzavření Rámcové dohody a plněnízávazků z nÍvyp|ývajÍcÍch,

C) ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešenÍ(inso!venčnÍzákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň
se zavazuje Zadavatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat,

d) není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenčnI řízení. Dále
prohlašují, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí či rozhodnuti správního,
daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní
exekuce na majetek Poskytovatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnosti
Poskytovatele splnit povinnosti vyp|ývajÍcÍ z Rámcové dohody, a že takové řízení nebylo vůči
němu zahájeno.

Poskytovatelé berou na vědomí, že Zadavatel na shora uvedená prohlášenIa závazky spoléhá a bere je
do úvahy při uzavÍráni Rámcové dohody.

Článek 1. Účel a předmět

1.1. Předmětem Rámcové dohody je úprava podmínek pro poskytování právních služeb po dobu
platnosti Rámcové dohody jakož i úprava podmínek týkajÍcÍch se zadávání veřejných zakázek

na základě Rámcové dohody, tj. uzavírání prováděcích smluv (dále jen ,,Prováděcí smlouvy")
mezi Zadavatelem a jedním z Poskytovatelů.
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1.2. Samotné uzavřeni Rámcové dohody neopravňuje Žádného z Poskytovatelů k plnění. Veškerá
plnění budou realizována na základě Prováděcí smlouvy uzavřené v souladu s postupem
definovaným v článku 2 Rámcové dohody.

1.3. V souladu s předmětem Zadávacího řízeni budou právni služby spočívat zejména v poskytování
právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu
k informacím, práva duševního vlastnictví, elektronických komunikací a dalších souvisejÍcÍch
právních oblasti. Tyto právnísiužby pro Zadavatele budou poskytovány zejména formou
a) poskytováni právního poradenství a konzultacI,
b) komplexního právního poradenství při zadáváni veřejných zakázek či v souvislosti

se zadávanými veřejnými zakázkami,
C) zpracování nebo posouzeni návrhů smluv a dalších listin,
d) zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek,
e) zastupováníZadavateIe při jednáních, a to včetně jednání před soudy či správními orgány,
f) zpracovánivzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších přípisů,
g) da|šís|užby dle potřeb a požadavků Zadavatele.

1.4. Pokud Poskytovatel prokázal v Zadávacím řIzenI splněni části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část právní služby, již prokazoval za daného
Poskytovatele. Obdobně tomu bude v případě, kdy Poskytovatel ve své nabídce uvedl, že část
veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, Plnění poddodavatelů jsou specifikována
v Příloze č. 3 Rámcové dohody.

1.5. V případě, že jsou předmět plnění či jakákoli jeho část plněny prostřednictvím poddodavatele,
je Poskytovatel zavázán, jako by je plnil sám.

Článek 2. Postup při uzavírání Prováděcích smluv

2.1. Prováděcí smlouvy budou uzavírány v souladu s podmínkami Rámcové dohody postupem dle
§132 odst. 3 písm. C) ZZVZ, tj. kombinací postupů bez obnovenia s obnovením soutěže.

2.2. Postupem bez obnovenísoutěže budou zadávány veřejné zakázky v těchto případech:

a) Zadavatel požaduje výstup poskytnuté služby ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů
a tento požadavek na službu nebylo možné zobjektivnich důvodů předem
naplánovat.

V takovém případě bude Zadavatel při zadáváníveřejné zakázky na základě Rámcové
dohody postupovat formou tzv. kaskády.

Postup s využitím principu kaskády:
Zadavatel písemně prostřednictvím datové schránky vyzve k předložení nabídky
na uzavření Prováděcí smlouvy vždy Poskytovatele, který se při uzavíráni Rámcové
dohody umístil jako prvnív pořadí. Odmítne-li tento Poskytovatel nabídku předložit,
případně nepředIoži-li nabídku do 10:00 následujÍcÍho pracovního dne od doručení
výzvy', vyzve Zadavatel Poskytovatele, který se při uzavíránÍ Rámcové dohody umístil
další v pořadí. obdobným způsobem postupuje Zadavatel až do doby, kdy bude

1 Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové
schránky adresáta (§211odst. 6 ZZVZ).
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uzavřena ProváděcIsrdouva nebo kdy nabídku odmítne předložit Poskytovatel, který
se při uzavíránÍ Rámcové dohody umístil posIednív pořadí.

je-li zřejmé, že Poskytovatel, který měl být vyzván, není schopen předmětné plnění
poskytnout', Zadavatel aplikuje pravidlo kaskády pouze na Poskytovatele, kteří tuto
šíři služeb deklarovali v Příloze č. 1Rámcové dohody.

Existují-li důvody uvedené v § 19 Zákona o advokacii, Zadavatel bude postupovat
formou kaskády a vyzve dalšího Poskytovatele v pořadí.

b) Zadavatel se může od způsobu výběru Poskytovatele formou kaskády odchýlit
v případech, kdy existuje návaznost požadovaných právních služeb na právníslužby,
které již některý z Poskytovatelů pro Zadavatele dříve vykonával'; v takovém případě
vyzve Zadavatel tohoto Poskytovatele.

2.3. Postupem s obnovením soutěže budou zadávány zakázky v tomto případě:

Zadavatel požaduje výstup poskytnuté služby ve lhůtě delší než 5 pracovních dnů
a tento požadavek bylo možné z objektivních důvodů předem naplánovat.

V takovém případě bude Zadavatel při zadávání veřejné zakázky na základě Rámcové
dohody postupovat formou tzv. minitendru.

Postup s využitím principu minitendru:
Zadavatel prostřednictvím národního elektronického nástroje vyzve všechny
Poskytovatele k předložení nabídky. Poskytovatelé podávají své nabídky elektronicky
prostřednictvím národního elektronického nástroje ve lhůtě stanovené Zadavatelem
ve výzvě k podáni nabídky.

2.4. Nabídky na uzavřeni Prováděcí smlouvy v minitendru budou hodnoceny podle ekonomické
výhodnosti - na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny (tj. souČin hodinové sazby
za poskytování právních služeb bez DPH a odhadované doby pracnosti v hodinách) a kvality
spolupráce s realizačním týmem Poskytovatele.

Nabídky budou hodnoceny podle dúčich hodnotících kritériítakto:
a) součin hodinové sazby za poskytováni právních služeb bez DPH a odhadované doby

pracnosti v hodinách - váha: 70 %
b) kvalita spolupráce s realizačním týmem Poskytovatele - váha: 30 y,.

Kvalita spolupráce s realizačnIm týmem bude hodnocena dle počtu bodů získaných
od Zadavatele za předchozí plnění Prováděcích smluv. Před první realizací minitendru bude
každému Poskytovateli přiděleno 50 bodů. Tim je zajištěno nediskriminační postavení
Poskytovatelů.

Zadavatelem jsou dále přidělovány body po ukončení konkrétního plněni Prováděcí smlouvy
takto:

2 Typicky u požadavků na osobníschůzku konanou v sídle Zadavatele do 4 hod od odeslánívýzvy.
3 Jedná se např. o služby, kdy Poskytovatel poskytova! pro Zadavatele v rámci Prováděcisrdouvy administrativní
podporu přípravy zadávací dokumentace a následně se v průběhu zadávacího řízenIvyskytla námitka, při jejímž
řešení Zadavatel požaduje právní služby Poskytovatele.
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DodržováníterrMnů 0,25 bodu

Věcná a formální úroveň výstupů 0,25 bodu
(např. úpravy textů jsou zpracovány tak, že je Zadavatel může bez dalšího
přijmout změny/připominky textu a vytvořit tak finálni verzi
dokumentu,...)

Vstřícnost vůči operativním požadavkům, úroveň komunikace 0,25 bodu
(např. mezi smluvními stranami proběhla efektivní komunikace a
Poskytovateli se podařilo zpracovat návrh textu tak, že přesně vystihl
potřeby Zadavatele a finálni znění textu nevyžadovala další změny ze
strany Zadavatele,...)

Přidaná hodnota oproti zadání 0,25 bodu
(např. upozorněni na chystané změny v legislativě, doporučení na
provedení změn v návazných dokumentech, ...)

2.5, Zadavatel provede hodnocení nabídek v minitendru následujIckn způsobem:
Součin hodinové sazby za Kvalita spolupráce s
poskytování právních služeb realizačním týmem
bez DPH a odhadované doby Poskytovatele
pracnosti v hodinách

i Váha 70 % 30 %
l Hodnota A B

' Body a b
|"""CELKOVÝ POČET"BODŮ a + b

Vzorce výpočtu hodnoceni:

a = A(min)/A * 70

b =B/g(max) * 30
CELKOVÝ POČET BODŮ = a + b

Kde:
A

Ä(min)

B
B(max)

je Poskytovatelem nabídnutý součin hodinové sazby za poskytováni právních
služeb bez DPH a odhadované doby pracnostiv hodinách
je minjmá|ni nabídnutý součin hodinové sazby za poskytování právních služeb bez
DPH a odhadované doby pracnostiv hodinách.
je počet bodů získaných za kvalitu spolupráce s realizačním týmem Poskytovatele
je maxjmá|ní počet bodů získaných za kvalitu spolupráce s realizačním týmem
Poskytovatele

Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnoceni budou čísla zaokrouhlována na dvě
desetinná místa. Nabídka, která získá nejvyšší ,,CELKOVÝ POČET BODŮ", bude označena
za nejvhodnější nabídku.

2.6. Ve výzvě k podáni nabídky na uzavřeni Prováděcí smlouvy Zadavatel stanovi
a) číslo výzvy,
b) lhůtu pro podánÍnabídky,
C) vymezenia popis požadovaných právních služeb,
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d) místo a způsob plnění,
e) termín/harmonogram požadovaného plněni,
f) maximálni nepřekročitelnou cena plnění.

2.7. Prováděcí smlouva je uzavřena a nabývá platnosti podpisem oběma smluvními strananii.
ÚČinnosti Prováděcí smlouvy nabývá v okamžiku uveřejněnív Registru smluv.

2.8. Poskytovatel není oprávněn překročit celkovou cenu uvedenou ve výzvě k podáni Prováděcí
nabídky a v Prováděcísm|ouvě.

2.9. Zástupcem Zadavatele a osobou jím pověřenou pro účely Rámcové dohody, jakož
i jednotlivých Prováděcích smluv, neuvádí-li konkrétni Prováděcí smlouva jinak,

2.10. Zástupcem Poskytovatele HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář a osobou ji pověřenou
pro účely Rámcové dohody jakož i jednotlivých Prováděcích smluv, neuvádI-li konkrétní

Zástupcem Poskytovatele Společnost pro SZR a osobou jipověřenou pro účely Rámcové dohody
jakoži jednotlivých Prováděcích smluv, neuvádí-li konkrétní Prováděcísmlouva jinak,

Zástupcem Poskytovatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a osobou jí pověřenou pro
účely Rámcové dohody jakož i jednotlivých Prováděcích smluv, neuvádí-li konkrétní Prováděcí
smlouva jinak, j

2.11. Změna zástupců uvedených v článku 2 odst. 2.10 a 2.11Rámcové dohody je možná ibez uzavření
dodatku k Rámcové dohodě, a to formou písemného oznámení Zadavateli. Změnu adres, e-
mailů, telefonnIch čísel a osob oprávněných k jednání za jednotlivé strany' jsou
si smluvní strany povinny bezodkladně písemně oznámit, přičemž změněných údajů se lze
domáhat až po doručenÍoznámenidruhé smluvnístraně.

Článek 3. Cena a platební podmínky

3.1. Zadavatel je povinen zaplatit Poskytovateli za poskytované právnislužby odměnu. Celková cena
poskytnutých právních služeb bude stanovena jako součin objemu Poskytovatelem skutečně
provedených služeb vyjádřených v hodinách na základě Zadavatelem akceptovaného výkazu
pIněnia ceny za jednu hodinu poskytování právních služeb v KČ bez DPH.

3.2. Zadavatel je v rámci výzvy k podání nabídky oprávněn limitovat cenu plnění, která má být za
předmět Prováděcí smlouvy uhrazena.

3.3. Cena za jednu hodinu poskytováni právních služeb v KČ bez DPH v sobě zahrnuje veškeré režijní
náklady advokátní kanceláře související s poskytováním právních služeb, tj. zejména veškeré
mzdové náklady, pojištění, poštovně, cestovné, tisk, opisy, fotokopie, faxy, telefony, emaily
a náhrady za promeškaný čas ve smyslu § 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů

4 Povinnost v Článku 4 odst. 4.6. tímto nenídotčená.
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a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších
předpisů.

3.4. Hodinová sazba' uveclená v Prováděcí
poskytováni právních služeb v KČ bez
podané do Zadávacího řIzenI a která
Rámcové dohody.

smlouvě nesmí překročit výši ceny za jednu hodinu
DPH, kterou Poskytovatel nabídl v rámci své nabídky
je pro každého Poskytovatele uvedena v Příloze Č.1

3.5. Cena za jednu hodinu poskytování právních služeb v KČ bez DPH je pro smluvní strany závazná
(nejvýše přípustné) po celou dobu účinnosti Rámcové dohody.

3.6. Odměna za právní služby bude zaplacena vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly
právní služby poskytovány, a to na základě daňového dokladu {dále jen ,,faktura") řádně
vystaveného Poskytovatelem následovně:
3.6.1. Poskytovatel bezodkladně po konci každého kalendářního měsíce předložíZadavateli

výkaz plnění, který bude obsahovat

a) číslo P.rováděci smlouvy, na jejichž základě byly v daném kalendářním měsíci
právni služby poskytovány,

b) přehled osob, které se na straně poskytovatele na poskytování právních služeb
podílely,

C) věcné vymezeni části služeb, na nichž se osoby podňely,
d) čas poskytování právních služeb,
e) kvalita spolupráce s realizačním týmem (počet přidělených bodů').

3.6.2. Zadavatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho doručení výkaz plnění
akceptovat nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Zadavatel
ve stanovené lhůtě připomínky k výkazu plnění, zahájísmluvnístrany jednánio jejich
bezodkladném vyřešeni.

3.6.3. Cena poskytování právních služeb dle Rámcové dohody bude Zadavatelem hrazena
na základě faktury vystavené nejdříve ke dni akceptace výkazu plněni ze strany
Zadavatele, přičemž její přílohou bude výkaz plněni akceptovaný Zadavatelem.
Uvedl-li Zadavatel své připomínky k výkazu plnění, Poskytovatel není oprávněn
do jejich vyřešení fakturovat cenu rozporovaných právních služeb dle Rámcové
dohody, je však oprávněn výkaz plnění použít jako podklad pro fakturaci v rozsahu,
který nebyl Zadavatelem zpochybněn. Cenu rozporovaných právních služeb bude
oprávněn fakturovat až po vzájemném vyřešení rozporů v souladu s dohodou
dosaženou v této věci se Zadavatelem.

3.7. Poskytovatel je oprávněn Zadavateli fakturovat za každou započatou Čtvrthodinu (0,25 hod.)
poskytování právních služeb.

3.8. V souladu s ustanovením § 13 advokátního tarifu dále Poskytovateli náleží náhrada hotových
výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právních služeb. Poskytovatel je
oprávněn zadávat provádění expertiz, posudků, úředních překladů a vyžadovat úřední
stanoviska, kterých je zapotřebí k řádnému poskytování právní služby, pouze s předchozím
pÍsemným souhlasem Zadavatele. Za stejných okolnosti může Poskytovatel objednat odbornou
konzultaci.

5 Příloha Č.5 - Vzor ProváděcísMouvy, odstavec 3.1.
' Ve smyslu článku 2 odst. 4 Rámcové dohody.
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3.9. Schválené hotové náklady doložI Poskytovatel kopiemi dokladů prokazujÍcÍch jejich výši, které
přiloží k faktuře.

Platební podmínky
3.10. Zadavatel požaduje, aby vystavené faktury byly Poskytovatel předávány elektronicky (datovou

schránkou).

3.11. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručeni povinné smluvní
straně. Toto ustanovení se uplatnii v případě hrazeni smluvních pokut.

3.12. Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy
musí obsahovat nás|edujÍcÍ údaje: označeni smluvních stran a jejich adresy, IČO, dič (je-li
přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové
značky, označení Rámcové dohody, označení Prováděcí smlouvy, označení poskytnutého
plněni, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo
účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou
faktury musí být vždy výkaz p|něnívztahujÍcÍse k jednotlivým částem plněni.

3.13. Nebude-lifaktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy nebo v ni nebudou správně uvedené
údaje dle Rámcové dohody, je Zadavatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli.
V takovém případě se lhůty splatnosti přeruší a bude pokračovat doručením opravené faktury.

3.14. Platby peněžitých částek se provádibankovnkn převodem na účet druhé smluvnístrany uvedený
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu

odesňatele ve prospěch účtu příjemce.

3.15. Zadavatel neposkytuje Poskytovateli na předmět plněni Rámcové dohody nebo Prováděcí

smlouvy jakékoliv zálohy.

3.16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné
straně nárok na úrok z prod|enÍve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý
izapočatý den prod|enÍ.Tím nenidotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

3.17. Zadavatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH.
V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí
Zadavalel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejněni
příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.

3.18. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl,
že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona o DPH (dále jen
,,nespolehlivý plátce"). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je
nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Zadavatele do 2
pracovních dni. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Zadavatel Poskytovateli
pouze základ daně, přičemž DPH bude Zadavatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném
doloženI Poskytovatele o jeho úhradě této DPH přIslušnému správci daně.

,.

l'
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i
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Článek 4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Zadavatele a řídit se jeho
pokyny. Poskytovatel je povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen využívat důsledně všech
zákonných prostředků k uplatněnízájmu Zadavatele.

4.2. Každý Poskytovatel se zavazuje informovat Zadavatele bez zbytečného odkladu o veškerých
skutečnostech souvjsejÍcÍch s poskytováním právních služeb a poučit Zadavatele o jeho
oprávněných nárocích a lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech
vyplývajících z právních a jiných předpisů.

4.3. zjistřli jakýkoli Poskytovatel, že pokyny Zadavatele jsou nevhodné či neúčelné nebo jsou
v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost
Zadavatele upozornit. Bude-li Zadavatel j přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat,
má daný Poskytovatel právo:

a) požádat o písemné potvrzeni pokynu Zadavatele,
b) přerušjt poskytování právních služeb za předpokladu, že pokyny Zadavatele jsou

v rozporu s Rámcovou dohodou.

4.4. Poskytovatel je povinen odmítnout jakékoliv poskytnutí právních služeb, jestliže
a) v téže věci nebo ve věci souvÍsejÍcÍ již v minulosti poskytl právní služby jinému, jehož

zájmy jsou v rozporu se zájmy Zadavatele,
b) by informace, kterou má o jiném subjektu, mohla Zadavatele neoprávněně

zvýhodnit,
C) nastane jakákoli jiná situace, ve které je povinen podle zákona o advokacii, podle

jiných obecně závazných právních předpisů, stavovských předpisů České advokátní
komory, na základě smluvně převzatých závazků či jiných omezení právní službu
odmítnout.

4.5. V případě, že existuje skutečnost, na základě které je jakýkoli Poskytovate! povinen odmítnout
poskytování právních služeb dle článku 4 odst.4.4, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného
odkladu informovat Zadavatele, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoli prodlení
při plněnízávazků Zadavatele nebo k jakémukoli jinému ohroženíči poškozenizájmů Zadavatele.

4.6. Každý z Poskytovatelů bude poskytovat právni služby vždy pouze prostřednictvím členů svého
realizačního týmu, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 Rámcové dohody. Změna člena realizačního
týmu je možná pouze s písemným souhlasem Zadavatele. Zadavatel tento souhlas neudělí
v případě, že by po takové změně rea|jzačnjtým kumulativně nesplňoval požadavky Zadavatele
dle zadávací dokumentace.

4.7. Poskytovatelé jsou povinni zajistit, aby členové realizačních týmů byli písemně zavázáni ktomu,
že budou svou činnost vykonávat za respektováni všech ustanovení tak, jak jsou
pro Poskytovatele sjednána v Rámcové dohodě.

4.8. žádný z Poskytovatelů nesmí být poddodavatelem jiného Poskytovatele při plnění kterékoli
Prováděcismbuvy.

4.9. Místem poskytování právních služeb je sídlo Zadavatele a dále místa, která budou v případě
potřeby specifikována v každé Prováděcí smlouvě.
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4.10. Alespoň jeden člen rea|izačního týmu Poskytovatele je povinen být po celou dobu platnosti
Rámcové dohody se Zadavatelem v kontaktu minimálně v pracovnidny v čase od 9:00 do 17:00
hod. prostřednictvím e-mailu a mobi|niho telefonu.

4,11, Poskytovatel je povinen se vypravit na jednání do sídla Zadavatele, popřípadě na jiné místo
Zadavatelem určené do 6 hodin po obdrženi výzvy Zadavatele, pokud Zadavatel neurčí jinak.
Tato operabilita se vztahuje pouze na ty Poskytovatele, kteří takto upřesnili šíři svých služeb
v Příloze č.1Rámcové dohody.

4.12. Všichni Poskytovatelé jsou povinni po celou dobu platnosti Rámcové dohody disponovat
platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
a na vyžádániZadavatele komunikovat prostřednictvím datové schránky.

Článek 5. Práva a povinnosti Zadavatele

5.1. Zadavatel se zavazuje poskytnout Poskytovatelovi, případně Poskytovatelem zmocněné osobě
včasné, pravdivé, úpl'né a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit mu

veškeré listinné materiály potřebné k řádnému poskytování právních služeb podle Rámcové
dohody a Prováděcích smluv a poskytnout mu potřebnou součinnost.

5.2. Zadavatel se zavazuje poskytnout Poskytovatelovi součinnost při zastupování.

Článek 6. Mlčenlivost, ochrana informacía osobních údajů

6.1. Každý Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvi
v souvislosti s poskytováním právních služeb Zadavateli podle Rámcové dohody, ve smyslu
ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii. Povinnost všech Poskytovatelů zachovávat
mlčenlivost dle věty první trvá i po skončení platnosti Rámcové dohody ve smyslu Zákona
o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory. Každý Poskytovatel se zavazuje
zajistit, aby veškeré osoby, jež se budou v rámci jeho realizačního týmu podílet na poskytování
příslušných právních služeb, byly zavázány mlčenlivostí.

6.2. Zadavatelvšak dává souhlas s tím, aby Poskytovatel uváděl právníslužby realizované na základě
Rámcové dohody a Prováděcích smluv jako svoji referenci, a to v rozsahu: název zadavatele,
kontaktní osoba, obecný popisu realizovaných služeb, jejich finanční objem a doba jejich
poskytováni.

6.3. Poskytovatelé se zavazují, že při plněni požadavků vyp|ývajjcich z Rámcové dohody budou
všichni členové realizačních respektovat požadavky vyp|ývajÍcÍ z Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Poskytovatelé se zavazují uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto
porušením způsobené. Povinnosti Poskytovatelů vyp|ývajÍcÍ z ustanoveni příslušných právních
předpisů o ochraně utajovaných informaci nejsou ustanoveními tohoto Článku dotčeny.
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Článek 7. Odpovědnost za škodu

7.1. Poskytovatelé odpovÍdají za řádné, odborné a včasné poskytnuti právních služeb. Poskytovatelé
odpovídají Zadavateli za škodu, kterou mu způsobili v souvislosti s poskytováním příslušných
právních služeb. Poskytovatelé odpovídajiza Škodu způsobenou Zadavateli itehdy, byla-li Škoda
způsobena v souvislosti s poskytováním příslušných právních služeb některým z členů jejich
realizačních týmů.

7.2. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů
a Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinuti maximálnIho úsilí k předcházení
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

7.3 Žádná ze smluvn'ch stran nen'odpovědna za Škodu způsobenou prodlen'm druhé snduvn'strany
s jejím vlastním plněním.

7.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlenI způsobené okolnostmi vylučujíckni
odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Za okolnost vy|učujÍcĹ odpovědnost se
považuje mimořádná· nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli
příslušné smluvní strany. Překážka vzniklá z interních poměrů Poskytovatele nebo vzniklá až
v době, kdy byla příslušná smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodleni, ani
překážka, kterou byla příslušná smluvní strana povinna překonat, povinnosti k náhradě
nezprostí.

7.5. Smluvní strany se zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost bránicí řádnému plněni Rámcové dohody. Smluvní strany se
zavazují k vyvinuti maximálního úsilí k odvráceni a překonání oko|nosti vy|učujÍcÍch
odpovědnost.

7.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši i v případě, že se
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 8. pojištěni odpovědnosti za škodu

8.1. Každý z Poskytovatelů prohlašuje, že má nad rámec povinností stanovených Zákonem
o advokacii ke dni uzavřeni Rámcové dohody uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při poskytování služeb s minimálním limitem
pojistného plněni 30 000 000 KČ (slovy třicet milionů korun českých) na jednu pojistnou událost
(dále jen ,,pojištění odpovědnosti za škodu").

8,2. Poskytovatelé se zavazují po celou dobu trvání Rámcové dohody udržovat sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu v minimálnivýši, jak je uvedeno výše.

8.3. Poskytovatelé nejsou oprávněni snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit
podmínky pojištěnlodpovědnosti za škodu bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.

8.4. Poskytovatelé jsou povinni na požádání předložit Zadavateli příslušné pojištění odpovědnosti
za škodu. Poskytovatelé se zavazují předložit Zadavateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému
pojištění odpovědnosti za škodu.
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8.5. Poskytovatelé jsou povinni neprodleně informovat Zadavatele o všech změnách v podmínkách
pojištěniodpovědnosti za Škodu, zejména o výši limitu pojistného plnění a příslušných výlukách
z pojištěníodpovědnosti za škodu.

Článek 9. Podstatná porušení Rámcové dohody

9.1. Za podstatné porušeni Rámcové dohody se považuje
a) prodlení konkrétního Poskytovatele s plněním zákonných terminů,
b) prodlení konkrétního Poskytovatele s plněním smluvních termínů a povinnosti,

jestliže byl v prodlení s řádným a bezvadným plněním povinností stanovených
Prováděcí smlouvou opakovaně, vÍce než 3krát v průběhu kalendářního roku,
po dobu delšínež10 kalendářních dnů,

C) porušení povinnosti mlčenlivosti, ochrany informací a osobních údajů konkrétním
Poskytovatelem podle ČI. 6 Rámcové dohody,

d) opakovaně nízká kvalita poskytovaných právních služeb, na kterou byl daný
Poskytovatel Zadavatelem již písemně upozorněn.

9.2. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti, ochrany informací a osobních údajů stanovené
v článku 6 Rámcové dohody se Poskytovatel zavazuje Zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši
100.000 kč za každý jednotlivý případ takového porušení. případný nárok Zadavatele na náhradu
újmy do výše pojištěni odpovědnosti za škodu Poskytovatele není uhrazením smluvní pokuty
dotčen.

9.3. Za každý, byť i započatý den prodlení konkrétního Poskytovatele s plněním zákonných termínů
je Poskytovatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 kč. případný nárok
Zadavatele na náhradu újmy do výše pojištěni odpovědnosti za škodu Poskytovatele není
uhrazením smluvní pokuty dotčen.

9.4. Za každý, byťizapočatý den prodleníkonkrétnÍho Poskytovatele sřádným a bezvadným plněním
povinností stanovených Prováděcí smlouvou je Poskytovatel povinen uhradit Zadavateli smluvní
pokutu ve výši 3.000 kč. případný nárok Zadavatele na náhradu újmy do výše pojištěni
odpovědnosti za škodu Poskytovatele není uhrazením smluvní pokuty dotčen.

9.5. Za porušení povinnosti stanovené v článku 4 odst.
zavazuje Zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši
případný nárok Zadavatele na náhradu Škody do
Poskytovatele není uhrazením smluvní pokuty dotčen.

4.11 Rámcové
10 000,- Kč za
výše pojištění

dohody se Poskytovatel
každý jednotlivý případ.
odpovědnosti za škodu

9.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručené výzvy k jejímu uhrazení
danému Poskytovateli. Dnem splatnosti se rozumí den připsáni příslušné částky na účet
Zadavatele uvedený výše v Rámcové dohodě.

Článek 10. Platnost a účinnost Rámcové dohody

10.1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti,
resp. do vyčerpání finančního limitu 10 100 000,- KČ bez DPH, s přednostité skutečnosti, která
nastane dříve.
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10.2. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zabezpečí
bezprostředně po jejím uzavření Zadavatel.

10.3. Poskytování konkrétních právních služeb bude zajišťováno po dobu platnosti a účinnosti
Rámcové dohody, a to na základě jednotlivě uzavíraných Prováděcích smluv dle podmínek
sjednaných v článku 2 Rámcové dohody. V každé z Prováděcích smluv bude vždy závazně
stanoven konkrétní termín plněni.

10.4. Rámcová dohoda může být ukončena jedním z niže uvedených způsobů s tím, že Zadavatel je
oprávněn učinit úkon směřujÍcÍ k ukončeni Rámcové dohody jak ve vztahu ke všem
Poskytovatelům, tak i pouze vůči konkrétnímu Poskytovateli, který naplnil důvod pro ukončeni
Rámcové dohody ze strany Zadavatele. V takovémto případě pak nejsou vztahy Zadavatele a
ostatních Poskytovatelů dotčeny. Stejně tak v případě, že jakýkoli z Poskytovatelů učiní vůči
Zadavateli úkon směřujÍcÍ k ukončení Rámcové dohody, nejsou tímto jednáním daného
Poskytovatele dotčeny vztahy Zadavatele a ostatních Poskytovatelů. Rámcová dohoda může
zaniknout

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od Rámcové dohody; účinky odstoupení nastávají dnem doručení

písemného oznámenío odstoupeníod Rámcové dohody druhé smluvnístraně,
c) výpovědíze strany Zadavatele, a to i bez udáni důvodů, s výpovědnídobou v délce 3

kalendářních měsíců; výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního
měsíce nás|edujÍcÍho po doručení výpovědi konkrétnímu Poskytovateli,

d) výpovědi ze strany Zadavatele s účinností dnem následujícRn po dni doručení
výpovědi danému Poskytovateli, jestliže:

l. realizační člen realizačního týmu pozbyde způsobilost k poskytováni služeb
dle zákona o advokacii,

Il. opakovaně nastane (5x za dva po sobě jdoucí měsíce) situace, kdy Zadavatel
neobdrží na svoji výzvu žádnou nabídku,

|||. počet Poskytovatelů Rámcové dohody klesne pod dva,
iV. došlo k porušení ustanovení článku 8 Rámcové dohody,

e) výpovědi ze strany konkrétního Poskytovatele, a to i bez udání důvodů, s výpovědní
dobou v délce 6 kalendářních měsíců; výpovědní doba počne běžet prvním dnem
kalendářního měsíce nás|edujícího po doručenívýpovědi Zadavateli.

10.5. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy zejména
v těchto případech

a) podstatného porušenÍsm|uvních povinnosti dle článku 9 odst. 9.1Rámcové dohody,
b) konkrétní Poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké

hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v Zadávacím řízení nebo při prováděni
Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy,

c) jakýkoli z Poskytovatelů zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněnI Zadávacího řízení
nebo provádění Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy ke škodě Zadavatele, včetně
podvodných praktik k potlačenia snÍženivýhod volné a otevřené soutěže,

d) vůči majetku konkrétního Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku či byl insolvenčnI návrh zamítnut proto, že majetek
daného Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčního řIzenI,
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e) konkrétni Poskytovatel vstoupí do likvidace.

10.6. Každý Poskytovatel může tuto Rámcovou dohodu nebo Prováděcismlouvy vypovědět:
a) z důvodů obsažených v ustanoveni § 20 Zákona o advokacii, zejména dojde-li k

narušení nezbytné důvěry mezi ním a Zadavatelem,
b) neposkytuje-li Zadavatel potřebnou součinnost,
C) pokud je Zadavatelv prodlenis plněním svých peněžitých závazků vůči konkrétnímu

Poskytovateli,
d) bylo-li příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnuti zakazujÍcÍ plněni

Rámcové dohody,
e) pokud je na majetek Poskytovatele vyhlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá

dlužnický návrh na zahájeníinsolvenčního řizenI,
f) pokud Poskytovatel vstoupí do likvidace,
g) pokud je proti Poskytovateli zahájeno trestní stIháni pro trestný čin podle zákona

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších
předpisů,

h) pokud Poskytovatel pozbyde způsobilosti k poskytování právních služeb dle zákona
o advokacii.

10.7. jakýkoli úkon vedoucík ukončení Rámcové dohody musí být učiněn v písemné formě a je účinný
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v Rámcové dohodě stanoveno jinak.
Zákonné důvody nejsou shora uvedeným dotčeny.

10.8. Prováděcí smlouva zaniká jejím řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených
v Rámcové dohodě, v Občanském zákoníku či v Zákoně o advokacii. Případné ukončení Rámcové
dohody z důvodu uplynutí dobytrváni Rámcové dohody nebude mít vliv na platnost a účinnost
jednotlivých Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání Rámcové dohody. Plnění
zahájené na základě jednotlivých Prováděcích smluv uzavřených v době trvání Rámcové dohody
budou dokončena dle takové Prováděcí smlouvy.

10.9. Ukončením Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovenítýkajÍcÍse
a) smluvních pokut,
b) práva na náhradu škody,
C) práv a povinností závazných pro smluvní strany pro účely plnění jednotlivých

Prováděcích smluv, a to až do ukončenítěchto Prováděcích smluv,
d) takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení

účinnosti Rámcové dohody.

10.10.V případě předčasného ukončení Rámcové dohody má Poskytovatel nárok na úhradu plnění
poskytnutého v souladu s Rámcovou dohodou a akceptovaného Zadavatelem do dne
předčasného ukončení Rámcové dohody.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vyjma případů výslovně předvídaných Rámcovou dohodou mohou být veškeré změny a doplňky
Rámcové dohody provedeny pouze po dosaženíúplného konsenzu na obsahu změny či doplňku,
a to písemným dodatkem k Rámcové dohodě uzavřeným smluvními stranami.

11.2. Smlouva a všechny vztahy z nívyp|ývajícÍse řídI právním řádem České republiky.
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11.3. Práva a povinnosti smluvních stran Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řidI občanským
zákoníkem a přís|ušnýmj právními předpisy souvisejícími.

11.4. Spor, který vznikne na základě Rámcové dohody nebo který s ní souvisí, se smluvní strany
zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do 30 dní ode dne, kdy o sporu jedna
smluvní strana uvědomídruhou smluvnístranu. Pokud se tak nestane, řešítakový spor příslušné
obecné soudy České republiky.

11.5. V případě, že některé ustanovení Rámcové dohody je nebo se stane v budoucnu zdánlivým,
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takový stav shledán příslušným
orgánem, zůstávají ostatní ustanovení Rámcové dohody v platnosti a účinnosti, pokud z povahy
takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolnostI, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá,
že je nelze oddělit od ostatního obsahu Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit
zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni Rámcové dohody ustanovením
jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Rámcové
dohodě jako celku.

11.6. Prováděcí smlouva bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným elektronickým
podpisem. Každý účastník Rámcové dohody obdrží jedno vyhotoveni. Smluvní strany prohlašujI,
že součásti Rámcové dohody nenižádné obchodnítajemstvÍ a souhlasIs uveřejněním Rámcové
dohody v registru smluv a dále s uveřejněním na profilu Zadavatele a jeho webových stránkách.

11.7. Nedílnou součástí Rácové dohody jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha Č.1: Cena
Příloha č. 2: Členové realizačního týmu Poskytovatele
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Předloha výzva/nabídka
Příloha č. 5: Prováděcí smlouva

11.8. Smluvní strany prohlašuji, že si Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasI a na
důkaz toho k ni připojujísvoje podpisy.

\

.íňr
"CT

Zadavatel:

V /"^1'LL-" d,, - 2 -05- 2019

Správa základních registrů
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Poskytovatel:

v Cez ,,, 2'í Ý 217 Iq

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Poskytovatel:

V 2q.L1.2U11

Společnost pro SZR

Poskytovatel:

v dn,2q· S
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PRILOHA C. l

Ceria

Název/jméno Poskytovatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Poskytovatel prohlašuje, že je
schopen účasti na osobním
jednání v sídel Zadavatele
do 6 hodin od doručeni
písemné výzvy Zadavatele.

ANO

Společnost pro SZR

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

ANO

ANO
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PŘÍLOHA Č. 2

Členové realizačního týmu Poskytovatele

v souladu s odstavcem 7.5 zadávací dokumentace

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Vedoucí týmu

Jméno

Tel.:

E-mail:

Člen týmu

jméno

Tel.:

E-mail: '

Člen týmu

Jméno

Tel.:

E-mail:
Seznam bude doplněn souborem strukturovaných profesních životopisů ve smyslu odstavce 7.5
zadávací dokumentace

Společnost pro SZR

Vedoucí týmu

Jméno

Tel.:

E-mail:

Člen týmu

Jméno

Tel.:

E-mail:

Člen týmu

Jméno

Tel.:

E-mail: t

Seznam bude doplněn souborem strukturovaných profesních životopisů ve smyslu odstavce 7.5
zadávací dokumentace
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ROVVAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Vedoucitýmu

Jméno J

Tel.:

, e-mail:

Člen týmu

É Jméno J

' Tel.:

e-mail:

Člen týmu

f

jméno

Tel.:
,

e-mail:

Seznam bude doplněn souborem strukturovaných profesních životopisů ve smyslu odstavce 7.5
zadávací dokumentace

F
É

i

E
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PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

v souladu s odstavcem 10.3 zadávací dokumentace

PODDODAVATEL Č. 1/1

Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno
a př/j'menl')

IČO

Sídlo l místo podnikání l bydliště

Část veřejné zakázky,, kterou bude
poddodavatel pInit

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v KČ bez DPH nebo %

Jméno poddodavatele

(název, obchodní firma,
a pňj'menl)

IČO

PODDODAVATEL Č. 1/2

příp. jméno

Sídlo l místo podnikáni l bydliště

Část veřejné zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v KČ bez DPH nebo %
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Seznam poddodavatelů
Společnost pro SZR

v souladu s odstavcem 10.3 zadávací dokumentace

-----·-----, Jméno poddodavatele

, (název, obchodní firma, příp.
i a př/jmen/")

, IČO

Sídlo l místo podnikáni l bydliště

PODDODAVATEL Č. 2/1

jméno

Část veřejné zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel pInit v KČ bez DPH nebo %

'

ŕ

ä

i
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Seznam poddodavatelů
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

v souladu s odstavcem 10.3 zadávací dokumentace

PODDODAVATEL Č. 3/1

jméno poddodavatele

(název, obchodní firma, příp. jméno
a pň)'men1)

IČO

Sídlo l místo podnikání l bydliště

Část veřejné zakázky, kterou bude
poddodavatel pInit

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v KČ bez DPH nebo %

PODDODAVATEL Č. 3/2 7

jméno poddodavatele

(název, obchodní firma, příp. jméno
a pň)'men1)

IČO

Sídlo l místo podnikáni l bydliště

Část veřejné zakázky, kterou bude

.poddodavatel pInit

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v KČ bez DPH nebo %
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PŘÍLOHA Č. 4

Předloha výzvy

Pořadové číslo výzvy: xxxx/rrrr
Lhůta pro podání
nabídky:
Veřejná zakázka zadávaná Vybrat jednu z možností
postupem: bez obnovení soutěže formou kaskády

bez obnovenísoutěže formou přímého zadáni
s obnovenísoutěže formou minitendru

Vymezeni a popis
požadovaných právních
služeb:
Místo a způsob plnění: Vybrat jednu z možnosti; definovat

Plněnív sídle Zadavatele
Plnění bude dodáno elektronicky, Zadavatel na přítomnosti
Poskytovatele v sIdle netrvá
Plnění bude dodáno elektronicky, Zadavatel nevylučuje potřebu jedné
schůzky ve svém sIdle

Požadovaný termín Vybrat jednu z možností, definovat
/harmonogram plnění: Zadavatel požaduje plněnído dd.mm.rrrr hh hod s možností

prodloužení k diskusi
Zadavatel požaduje plněnido dd.mm.rrrr hh hod

Maximální
nepřekročitelná cena
plněni':

Předloha Nabídky
(Vybrat jednu z možností, druhou odstranit)

Poskytovatel využívá svého práva nabídku nepředložit

Poskytovatel předkládá tuto nabídku
Hodinová cena bez DPH: [BUDE DOPLNĚNO]

Čas potřebný ke splněni [BUDE DOPLNĚNO]
úkolu (pracnost)
v hodinách:
Cena plněni bez DPH: [BUDE DOPLNĚNO]'
Jméno osoby odpovědné [BUDE DOPLNĚNO]
za plnění:

Podpis člena realizačního bude DOPLNĚNO]
týmu Poskytovatele:

' Vypočítaná jako hodinová cena násobená časem potřebným k splněni úkolu (pracnosti) v hodinách.
8 V případě chyby v matematické operaci bude nabídka posuzována dle správného souČinu položek ,,Hodinová
cena bez DPH" a ,,Čas potřebný k splnění úkolu (pracnost) v hodinách".
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PŘÍLOHA Č. 5 /1

PROVÁDĚCÍSMLOUVA číslo: [BUDE DOPLNĚNO]

Smluvní strany:

Zadavatelem

Správa základních registrů

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

plátce DPH:
bankovní spojenÍ(čÍs|o účtu):

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,Zadavatel")

Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

72054506
CZ72054506
NE
5600881/0710 vedený u České národní banky

a

Poskytovatelem

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

zastoupená:
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
DIČ: CZ26454807

plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 114599

bankovnjspojenÍ(čÍs|o účtu): 000000-0001814372/0800

telefon:
e-mail:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujíchn znění Prováděcí smlouvy:
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2.

3.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zadavatel a Poskytovatel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu o
poskytování právních služeb č.j. [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen ,,Rámcová dohoda"),
jejímž účelem je poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání
veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví,
elektronických komunikacía dalších souvjsejÍcÍch právních oblastí

1.2 Zadavatel vyzval Poskytovatele k podání nabídky a uzavřením Prováděcí smlouvy mu
na základě Rámcové dohody zadává přis|ušnou veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Poskytovatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plnění dle Přílohy č. 1
Prováděcísmlouvy (dále jen ,,Plnění").

2.2 Zadavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plnění cenu
určenou v souladu s ČI. 3 Rámcové dohody(dále jen ,,Cena").

CENA PLNĚNÍ

3.1 Cena Plnění je stanovena na základě součinu hodinové ceny a počtu hodin nutných
k řádnému Plnění.

3.2 Hodinová cena je mezi smluvními stranami sjednána v nás|edujÍcÍ výši:

Hodinová cena v KČ bez Sazba DPH v % Hodinová cena v KČ vC.
DPH DPH

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO]

3.1 Poskytovatel stanovil maximální počet hodin nutných k řádnému Plněni na BUDE
DOPLNĚNO] hodin.

4.

5.

TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Zadavateli v termínech dle
harmonogramu pIněnI, který tvoří Přílohu č. 2 ProváděcIsrdouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 ProváděcIsrMouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv),ve zněnipozdějšÍch předpisů, jako den účinnosti den pozdější.
Poskytovatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva ani žádná její část nejsou
obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upravenyv Prováděcísmbuvě, se řIdi
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou
dohodou se použijí ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

5.3 Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Prováděcí smlouvě stejný
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význam jako v Rámcové dohodě.

5.4

5.5

Prováděcí smlouva spolu s přIslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.

NedIlnou součást ProváděcIsmIouvy tvořítyto přílohy:

Příloha č. l: Předmět plnění

Přiloha č. 2:

Příloha č. 3:

Harmonogram plnění

Výzva/nabídka

5.6 Prováděcí smlouva bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašujI, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Zadavatel Poskytovatel

V Praze dne V dne

Správa základních registrů HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
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PŘÍLOHA Č. 5 /2

PROVÁDĚCÍSMLOUVA číslo: [BUDE DOPLNĚNO]

Smluvní strany:

Zadavatelem

Správa základních registrů

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
plátce DPH:
bankovní spojeni (číslo účtu):
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,Zadavatel")

Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
72054506
CZ72054506
NE
5600881/0710 vedený u České národní banky

a

Poskytovatelem

Společnost pro SZR

společnost založená podle §
pozdějších předpisů
se sídlem:
zastoupená:
bankovní spojeni (číslo účtu):

telefon:
e-mail:

2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
231532880/0300 vedený u Československé obchodní banky,

a.s.

tvořená z:

vedoucího účastníka společnosti
Fiala, Tejkala partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
zastoupená:
se sídlem: Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO: 28360125
DIČ: CZ28360125
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63681

a

účastníka společnosti
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
zastoupená:
se sídlem: Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
IČO: 27636836
DIČ: CZ27636836
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120572
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dnešního dne uzavřelytuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na nás]edujÍcÍm znění Prováděcí smlouvy:

1.

2.

3.

4.

5.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zadavatel a Poskytovatel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu o
poskytování právních služeb č.j. [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen ,,Rámcová dohoda"),
jejímž účelem je poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání
veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví,
elektronických komunikacía dalších souvjsejÍcÍch právních oblasti

1.2 Zadavatel vyzvá] Poskytovatele k podáni nabídky a uzavřením Prováděcí smlouvy mu
na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Poskytovatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plněni dle Přílohy č. 1
Prováděcísmlouvy (dále jen ,,Plnění").

2.2 Zadavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plněni cenu
určenou v souladu s ČI. 3 Rámcové dohody (dále jen ,,Cena").

CENA PLNĚNÍ

3.1 Cena Plnění je stanovena na základě součinu hodinové ceny a počtu hodin nutných
k řádnému Plnění.

3.2 Hodinová cena je mezi smluvními stranami sjednána v nás|edujici výši:

Hodinová cena v KČ bez Sazba DPH v % Hodinová cena v KČ vC.
DPH DPH

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] "

3.3 Poskytovatel stanovil maximální počet hodin nutných k řádnému Plnění na BUDE
DOPLNĚNO] hodin.

TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plněni poskytne a předá Zadavateli v terminech dle
harmonogramu plněni, který tvoří PřIlohu č. 2 ProváděcIsrMouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 ProváděcisrHouva nabývá platnostia účinnosti dnem jejího podpisu oběma sm|uvnimj
stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve zněnipozdějších předpisů, jako den účinnosti den pozdější.
Poskytovatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva ani žádná její část nejsou
obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upravenyv ProváděcísrMouvě, se řídí
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou
dohodou se použijí ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Prováděcí smlouvě stejný
význam jako v Rámcové dohodě.

Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.

Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvořítyto přílohy:

Příloha č. l: Předmět plnění

Příloha č. 2: Harmonogram plněni

Příloha č. 3: Výzva/nabidka

Prováděcí smlouva bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ni připojují svoje podpisy.

Zadavatel Poskytovatel

V Praze dne V dne

Správa základních registrů Společnost pro SZR

I!
e
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PŘÍLOHA Č. 5 /3

PROVÁDĚCĹSMLOUVA číslo: [BUDE DOPLNĚNO]

Smluvní strany:

Zadavatelem

Správa základních registrů

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

plátce DPH:
bankovní spojení (číslo ,účtu):

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,Zadavatel")

Na Vápence 14, 130 00 Praha 3

72054506
CZ72054506
NE
5600881/0710 vedený u České národní banky

a

Poskytovatelem

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

zastoupená:

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČO: 284 68 414

DIČ: CZ28468414

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143781

bankovní spojeni (čIslo účtu): Raiffeisenbank a.s. (5011040000/5500)

telefon:

e-mail:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na nás|edujÍcÍm znění Prováděcí smlouvy:

Strana 31



L

ZS?

3.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zadavatel a Poskytovatel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu o
poskytování právních služeb č.j. [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen ,,Rámcová dohoda"),
jejímž účelem je poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání
veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví,
elektronických komunikacía dalších souvisejících právních oblastí

1.2 Zadavatel vyzval Poskytovatele k podání nabídky a uzavřením Prováděcí smlouvy mu
na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Poskytovatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout p!něni dle Přílohy č. 1
Prováděcí smlouvy (dále jen ,,Plnění").

2.2 Zadavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plnění cenu
určenou v souladu s ČI. 3 Rámcové dohody(dále jen ,,Cena").

CENA PLNĚNÍ '

3.1 Cena Plněni je stanovena na základě součinu hodinové ceny a počtu hodin nutných
k řádnému Plněni.

3.2 Hodinová cena je mezi smluvnImi stranami sjednána v nás|edujÍcÍ výši:
I ""

, Hodinová cena v KČ bez Sazba DPH v % Hodinová cena v KČvč.
DPH DPH

! [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO]

3.3 Poskytovatel stanovil maximálni počet hodin nutných k řádnému Plněni na BUDE
DOPLNĚNO] hodin.

4.

5.

TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Zadavateli v terminech dle
harmonogramu plněni, který tvoří Přílohu č. 2 Prováděcísmlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 ProváděcIsrMouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv),ve zněnÍpozdějších předpisů, jako den účinnosti den pozdější.
Poskytovatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva ani žádná její část nejsou
obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upravenyv ProváděcIsmlouvě, se řídí
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou
dohodou se použiji ustanoveni Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

5.3 Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Prováděcí smlouvě stejný
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5.4

5.5

5.6

význam jako v Rámcové dohodě.

Prováděcí smlouva spolu s přÍs]ušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcísmlouvy.

Nedílnou součást ProváděcisrMouvy tvořityto přílohy:

Příloha č. l: Předmět plněni

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

Příloha č. 3: Výzva/nabidka

Prováděcí smlouva bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašuji, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s ,jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ni připojují svoje podpisy.

Zadavatel Poskytovatel

V Praze dne V dne

Správa základních registrů ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

I
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