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SMLOUVA 0 Dim 1 WW6 I Maw/.0 :77
uzavfené podle § 2586 a nésl. (“2. 89/2012 Sb., obéansky zékonik

Smluvni strany:

1. Objednavatel
Mésto Holice
se sidlem: Holubova 1, 534 01 Holice
zastoupeny: Mgr. Ondfejem VybornYm, staroslou mésta
16:: 00273571
161.: +420 466 741 211
e—mail: 1101106141711168101101106.02
bankovni spojem': Komerém’ banka, a.s.
éislo fiétu: 19-1628561/0100

2. Zhotovitel
CISTA PfiiRODA VYCHODNiCH éECH 0.p.s.
se sidlem: Tovfirni 1112, 537 01 Chrudim 4
zapsén V obchodnim rejstfl'ku vedeném u Kraj ského soudu v Hradci Krélové, spis. znaéka O 206
zastoupeny: Tomééem Kaéparem, Feditelem obecné prospééné spoleénosti
16: 28771648
DIC: neni plétcem DPH
tel; +420 724 758 459
e-mail: tomas.kaspar(dlcistapriroda.cz
bankovnl' spojenl': CSOB a.s., poboéka Chrudim
éislo fiétu: 230497294/0300

uzaviraji tuto smlouvu 0 dflo.

Preambule

Zhotovite] prohlaéuje, is mé veékeré prévni, technické i personélm’ pfedpoklady, kapacity
a odborné znalosti, jichi je tfeba k provedeni dila sjednaného touto smlouvou, a ie je tak schopen zajistitsplném’ sjednaného pfedmétu dila.

Objednatel prohlaéuje, ie mé ujasnénou pfedstavu o koneéné podobé dila, je schopen zajistit
prfibéiné konzultovéni konkrétni problematiky a ie mé zabezpeéeno finaném’ kryti celé ceny dila, jak je
déle sjcdnéna.

I. Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je projektové dokumentace pro fizemni a stavebni povolem’ véetné
inienyringu, podéni a administrace iédosti 0 dotaci Véetné manaierského fizem’ projektu v rémci
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dotaéniho titulu Operaéniho programu iivotm’ prostfedi (déle jen ,,OPZP“), Prioritni osy 1,
Specificky cil 1.3 — Zajistit povodfiovou ochranu intravilénu a hospodareni se sréikovymi
vodami, a fikony spojené s administraci kprojektu snézvem ,,Vyuiiti sréikovych vod ve
mésté Holice — Sokolsky park“ véetné obsluhy elektronického prostfedi SFZP - IS KP14+.

2. Projektové dokumentace pro I'Jzemm' a stavebni povoleni Véetné inienyringu

- Vypracovéni projektové dokumentace zpracované dle vyhl. 499/2006 Sb. pro stavebni povoleni
V podrobnostech pro realizaci stavby.

- Dokumentace bude fe§it napojem’ deét’ovych vod ze zéjmovy’ch budov a névrh akumulaénich nédrii
pro zélivku V prilehlém parku Véetné rozvodfi zévlah V parku.

— Projektové dokumentace bude pouiita pro vybér zhotovitele stavby a déle pro samotnou realizaci
dila, z tohoto dfivodu musi by’T prosta od nézvu Vyrobkfi, odkazu na obchodni Vyzvy apod.

- Inienyrskou éinnosti 56 pro 1'16e této smlouvy rozuml' zejména ziském’ potrebnych dokladfi a
vyjédreni, plné zastupovém' zadavatele na zékladé zplnomocnéni na fifadech, ziském’ fizemm’ho a
stavebniho rozhodnuti (souhlasu).

- Zhotovitel predé PD V 6ti paré. Souéésti kaidého paré bude CD, na kterém bude uloiena PD ve
forméltu pdfa dwg (pridné dxfnebo pin).

- Souéésti pf‘edmétu vefejné zakézky je také poskytnuti autorského dozoru pfi nésledné realizaci
dodaného projektu. Predpoklédany rozsah autorského dozoru je 10 hodin.

3. Manaierské rizeni pfipravy a realizace projektu zahrnuje:

O Kompletace ve§kerych dokladfi k vydz’lni Rozhodnuti 0 poskytnuti dotace (ROPD) na zzikladé
poiadavkfi RA

- kompletace veékerych dokladfi Obsaienych v RA 3 rémcové uvedenych V Pfiloze é. 2 Pravidel,
zejména dokumentaci V§ech zadévacich fizem’ 11a éinnosti, jejichi néklady jsou V rémci Pravidel
OPZP zpfisobilymi,

- kompletace veékerych smluv o dilo Véetné poloikového rozpoétu a finanéniho harmonogramu, kupm’
smlouvy, smluvni doklady o autorském a technickém dozoru a smlouvy na zpracovz’mi véech stupfifi
projektové dokumentace (pokud investor uplatni jako zpfisobily Vydaj), pfipadné daléi smluvm’
doklady,

- aktualizace realizaénich tenninfi,
- rozhodnuti, zévazné stanoviska 6i vyjédfem' orgémfi stétni sprévy (podrobnéji Viz pfiloha 6. 2

Pravidel),
— iédost o vydém’ RoPD a dal§i komunikace se SFZP prostfednictvim M82014+ pred vydémim RoPD,
— zastupovém’ investora (iadatele) na pripadny’ch jedném’ch s pracovm’ky SFZP nebo MZP za L’léelem

vydéni RoPD.

o Cinnosti v prfibéhu realizace projektu
— zastupovéni prijemce podpory pri jednénich se SFZP, zejména s prislu§nym manaierem projektu,

komunikace a vedeni realizace projektu V M82014+,
- administrace financovénf projektu ve smyslu kap. 6 PraVidel, zejména pfevzeti faktur schvéienych

technick dozorem stavby, jeji zadémi do M82014+, pfiprava iédosti o jednotlivé platby a
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proplaceni dotace, doklédéni SFZP bankovnich vypisfi k uhrazenym fakturém, zpracovéni
finanéniho harmonogramu plnénl’ a jeho aktualizace V prfibéhu realizace, Zpracovém' monitorovacich
zpréV a finanéné platebnich kalendéffi V prfibéhu trvéml' projektu,

- dohled nad realizaci a financovénim projektu, sledOVénf financovém’ stavby ve vztahu k éerpéni
alokovany’ch zdrojll

— spoluprélce s investorem (Zadatelem) pfi projednévéni zmén projektu se SFZP a projednévéni a
schvalovéni zménovych listfi, zpracovéni pfipadnych Vicepraci a ménépraci V M82014+,

- kontrola a pfiprava propagace akce v souladu s podminkami ROPD a smlouvy 0 poskyTnuti podpory,
- kontrola nad plnénim zévaznych monitorovacich ukazatelfi danych V ROPD a smlouvé 0 poskymutl'

podpory,

o éinnosti p0 dokonéem’ projektu a ve fézi Zévéreéného vyhodnoceni akce (ZVA)
- zpracovém’ nebo zajiétém’ vydzim' dokladfi pOZadovanych k Zévéreénému vyhodnocem' akce

V rozsahu pfisluéné ph’lohy Pravidel OPZP
— zpracovéni Vyhodnoceni monitorovacich a smluvnich ukazatelfi
- kompletace a pFedéni dokladfi na SFZP
— vyplnéni Zévéreéné monitorovaci zprévy v monitorovacim systému SFZP
- zpracovéni monitomvacich zprév v dobé udriitelnosti projektu V monitorovacim systému SFZP

II. Vy§e Iiplaty a zpfisob I'lhrady

1. Za komplexni poradenstvi a administrativni ukon): dle 01.1}e:t0 smloq pfisluéi z’hotovviteli smluvm’
odména V celkové vyéi 360 000,- Ké. Spoleénost CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, 0.13.5.
nem’ plétcem DPH.

0 projektové dokumentace pro fizemm’ fizeni a stavebm’ povolem' (uznatelny néklad) 190 000,- K6

0 inienyrské éinnost (uznatelny’ néklad) 60 000,- KE

0 zpracovém’ iédosti 0 dotaci (uznatelny néklad) 30 000,- K5

- manaierské fizeni pfipravy a realizace projektu (uznatelny néklad) 80 000,- K6

2. V6 smluvm' odméné jsou obsaieny véechny néklady spojené s plnénim pfedmétu smlouvy dle 61. I
této smlouvy a tato cena se stanovuje jako maximélm’ a koneéné.

3. Po odcvzdémi technicke’ éésti projektové dokumentace pro fizemni a stavebni povoleni dle El. 1 této
smlouvy Zhotovitel vystavi a pfedé, popf. doporuéené odeéle, objednateli fakturu ve Vy§i 125 000,— K6
(tj. 50% inienyrska éinnost a 50% technické éést projcktové dokumentace), vystavenou (116 61. II, odst.
1., ve sjednané 3O demn' Ihflté splatnosti. i/Vajici ééstka za provedené préce (tj. 50% inienyrské
éinnost a 50% technické éést projektové dokumentace) bude vystavcna p0 vydéni fizemm’ho fizem’ a
stavebniho povoleni k danému projektu ve sjednané 30 denm’ lhfité splatnosti. Faktura za zpracovéni
iédosti 0 dotaci zhotovitel vystavi p0 vydém' Rozhodnuti 0 poskytnuti dotace, vydaného SFZP.
Manaierské fizeni pfipravy a realizace projektu bude fakturovémo p0 Zévéreéném vyhodnoceni akce,
ve sjednané 30 denni lhfité splatnosti.
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III. Pi‘edpoklédané terminy dokonéeni jednotlivych fzizi

0 Odevzdém’ technické éésti projektové dokumentace pro fizemni fizeni a stavebni povoleni - do
31. 10. 2019

0 Zpracovéni a podéni iédosti o dotaci — do 12. 1. 2020

- Manaierské fizeni pfipravy a realizace projektu - do 31. 12. 2023

IV. Povinnosti smluvnich stran

1.P0kud nem’ m’ie mezi smluvm'mi stranami touto smlouvou dohodnutojinak, vyplivaji povinnosti Obou
smluvm’ch stran pfiméfené z ustanoveni obéanského zékoniku.

2. Zhotovitel je déle povinen:

2.1.pr0védét plném’ pfedmétu smlouvy s odbomou pééi, v§echny kroky peélivé projednévat
s objednatelem a nésledné jednat dle vzéjemné dohody,

2.2. chrénit jemu znémé zéjmy objednatele, souvisejici s plnénim pfedmétu smlouvy, a oznémit mu
véechny jemu znémé okolnosti, které mohou mit vliv na zménu tykajici se pfedmétu smlouvy,

2.3. zachovévat mléenlivost 0 v§ech skuteénostech tykajicich se daného projektu a objednatele
samotného.

3. Objednatel je déle povinen:

3.1. ve vztahu k pfedmétu te’to smlouvy poskytovat zhotoviteli véasné, pravdivé, L'lplné a pfehledné
informace a to i pfi pfedklédéni odbomého listinného materiélu potfebného k fédnému plném’ pfedmétu
smlouvy, pokud Z povahy téchto materiélfi éi informaci nevypljwél, 26 je mé obstarat Vyluéné zhotovitel,

3.2. vs vztahu k pfedmétu této smlouvy poskytovat informace zhotoviteli 0 véech jedném’ch se tf‘etimi
osobami,

3.3. ve vztahu k piedmétu této smlouvy zhotoviteli pfedévat informace zasilané elektronickym systémem
IS KP 2014+.

V. Dal§i ujednéni

1. Smluvni strany se déle dohodly:

1.1. V pfipadé odstoupem’ objednatele 0d této smlouvy nebo pfi vypovédi mé zhotovitel prévo na néhradu
fiéelné vynaloienych nékladfi spojenych se zafizovénim jeho zéleiitosti a odménu p0 dobu vypovédni
doby.



EVROPSKA UNIE
Fond souenoati
Operaéni program votnl prostfedi

1.2. Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou 31. 12. 2023. Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou nebo
vy’povédi, kteroukoliv ze smluvm'ch stran ve vypovédm’ dobé I mésic. Vj/povédm' lhfita pro obé smluvni
strany poéiné béiet prvnim dnem mésice nésledujiciho p0 doruéem’ pisemne’ vypovédi druhé strané.

VI. Zévéreéné ustanoveni

1, Tato smlouvaje vyhotovena ve tfech stejnopisech s textem na 5 stranéch a kaidy VS/tisk mé platnost
originélu. pfiéemi dva vytisky obdriel objednatel a j eden VSItisk zhotovitel.

2. Tato smlouva mfiie byt doplfiovz’ma pouze pisemny’mi, oboustranné dohodnutymi, postupné
éislovanymi dodatky, které se staivajl' jeji nedilnou souéésti.

3, Obé strany vzéjemné prohla§uji, Ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a Véiné, ie jim nejsou znémy
jakékoliv skuteénosti, které by jeji uzavfem' vyluéovaly, neuvedly se vzz’ijemné V omyl a berou
na Védomi, ie V plném rozsahu nesou ve§keré prévni dfisledky plynouci z védomé nepravdivych jimi
uvedeny’ch L'ldajfi.

4. Pisemnosti mezi stranami te’to smlouvy, s jejichi obsahem je spojen vznik, zména nebo zénik prév
apovinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni 0d smlouvy éi Vypovéd’) se doruéuji
do Vlastnich rukou. Povinnost smluvm’ strany doruéit pisemnost d0 vlastnich rukou druhé smluvm’ strané
je splnéna pfi doruéovéni p0§t0u, jakmile poéta pisemnost adresétovi d0 Vlastm’ch rukou doruéi. Uéinky
doruéem’ nastanou i tehdy, jestliie po§1a pisemnost smluvm’ strané vréti jako nedoruéitelné a adresét
svym jednénim éi opomenutim doruéeni zmafil, nebo pf'ijeti pisemnosti odmitl.

5. Tato smlouva nabyvei platnosti a fiéinnosti dnem podpisu poslednim z L'léastnikfl te’to smlouvy a obé
smluvm’ strany na dfikaz svého souhlasu s obsahem te’to smlouvy pfipojuji pod n1' sve' podpisy.

6. Objednatel zajisti fédné zvefejnéni smlouvy v Registru smluv.

7. Doloika dle ustanoveni § 41 zékona é. 128/2000 5b., 0 obcich:
Smlouva byla schvélena Radou mésta Holic dne 27. kvétna 2019 usnesenim 6282.
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