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Smlouva o poskytováni služeb
(dále také ,,smlouva")
Č. KRPE-62904/ČJ-2019-1700VZ
uzavřená dle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
název:
sídlo:
lČ:
DIČ:
právni forma:
zastoupený:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
72050250
CZ72050250
organizační složka státu
Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŔ pro ekonomiku
ČNB
11234881/0710

tel., e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Poskytovatel:
název:
sídlo:
lČ:
DIČ:

GREENGOLF Pardubice a.s.
Hlaváčova 392, 530 02 Pardubice
64828816
CZ64828816

zastoupený:
bankovní spojeni:
Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:
4200149027/6800
kontaktní osoba:
telefon, e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1293
(dále jen ,,poskytovatel")
uzavírají tuto smlouvu, kterou se poskytovatel zavazuje k provedeni služeb dle ČI. ll. a Ill. této
smlouvy a objednatel se zavazuje k proplacení ceny za jejich provedení v souladu s ČI. lV. této
smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
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Il. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY
1.

Předmětem plnění této smlouvy k veřejné zakázce s názvem ,,Služby k setkání v rámci
projektu STOP Cybercrime" je ubytování, strava, pronájem sálu s vybavením pro projekci a
parkování pro účastníky dvoudenního setkání v rámci projektu ,,Zefektivnění česko-polské
spolupráce v boji proti kyberkriminalitě, č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654"
(STOP Cybercrime) spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

2.

Předmět plnění zahrnuje níže uvedené služby (stravování, ubytování,
konferenčního sálu, parkování) v termínu konání setkání, tj. 23. až 24. října 2019.

pronájem

Ubytování:
pro 32 osob na 1 noc - dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálnIm zařIzením
Strava - rozpis po dnech, skladba iíde|
Datum

W snídanl
Počet

Počet obedu

Počet coffee
breaků

Počet večeři

23.10.2019

O

32

32

32

24.10.2019

32

32

32

O

Celkem

32

64

64

32

snídaně - formou bufetu
oběd - menu o dvou chodech - polévka, hlavni jídlo (teplé), nealko nápoj
coffee break - káva, čaj, nealko nápoje, sladké/slané pečivo
večeře - menu o dvou chodech - polévka/předkrm, hlavní jídlo, nealko nápoj
Pronájem konferenčního sálu:
-

pronájem sálu na dva dny (23. a 24. října 2019)
vybavení sálu: počítač, dataprojektor a promítací plátno

Parkování:
pro 13 služebních vozidel po celou dobu konání setkání

Ill. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ
1.

Doba plnění: v termínu 23.10. - 24.10.2019

2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
Místo konání setkání (v Pardubickém kraji) - adresa hotelu:
Golf & SPA Kunětická Hora, Dříteč 155, 533 05 Dříteč
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IV. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1.

Rozpis jednotkových a celkových cen předmětu plnění je uveden v Příloze Smlouvy o
poskytování služeb č. KRPE-62904/ČJ-2019-1700VZ ,,Rozpis cen služeb" (dále jen ,,příloha
smlouvy") a vychází z nabídky podané poskytovatelem do výběrového řízeni na předmětnou
veřejnou zakázku.

2.

Celková cena za předmět plnění činí:
cena bez DPH

62 380,00 KČ

cena včetně DPH................. 72 187,00 Kč

3.

Celková cena za předmět plnění a jednotkové ceny uvedené v této smlouvě a v příloze
smlouvy jsou ceny cenami nejvýše přípustnými.

4.

Překročení nebo změna ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude cena upravena v souladu
se sazbami DPH platnými v době vzniku zdanitelného plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Cena bude poskytovatelem vyčíslena a fakturována za skutečné množství odebraných
služeb.

2.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a musí
uvádět rozpis jednotlivých služeb a jejich odebrané množství.

3.

Faktura musí dále obsahovat:
·
·

4.

číslo této smlouvy KRPE-62904/ČJ-2019-1700VZ
název projektu a číslo projektu:
Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17 028/0001654
Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti.

5.

Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni poskytovateli fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo
jiný druh plnění než je dohodnutý ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. V případě
vrácení faktury je poskytovatel povinen fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Faktura
se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Doba splatnosti nově vystavené faktury
začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

6.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v KČ.

7.

Zálohové platby nebudou poskytovateli objednatelem poskytovány.
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8.

Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem a faktura bude považována za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
poskytovatele.

VI. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ

1.

V případě prodlení platby za provedené služby ze strany objednatele, je poskytovatel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

2.

Objednatel je oprávněn požadovat po prodávajíchn smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za
každé porušení podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3.

Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy a v
souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

4.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo
insolvenčního řízení proti poskytovateli.

5.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce
v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídajÍ skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízenI.

VII. ŘEŠENÍ SPORŮ
1.

V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

2.

Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešeni dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných,
očÍs|ovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2.

Nastanou-li u některé ze 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.

3.

Poskytovatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na případné
poddodavatele poskytovatele.

4.

Poskytovatel je povinen tuto smlouvu a veškeré dokumenty související s plněním dle této
smlouvy uchovávat nejméně po dobu lO-ti let od konce účetního období, ve kterém došlo
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k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy.
5.

Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s předmětem plnění dle
této smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly (CRR, MMR, ČR, MF ČR, EU,
Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční zprávy, další
oprávněné orgány státní správy) nejméně po dobu lO-ti let od konce účetního období, ve
kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plněni, popř. k poslednímu
zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a
poskytnout při prováděni kontroly součinnost.

6.

Poskytovatel je povinen označit veškeré účetní doklady názvem a registračním číslem
projektu takto: ,,Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17 _ 028/0001654".

7.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupněnI informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8.

Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

9.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě.

lX. DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI SMLOUVY

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v reqistru smluv podle zákona o
registru smluv.

3.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvy uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy
v registru smluv doručeno elektronicky.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

V případě v|astnoručního podepsání je tato smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z
nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden objednatel.

2.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, že ji uzavÍrajÍ
vážně a na základě jejich svobodné vůle a že jsou jim všechna její ustanoveni jasná a
srozumitelná.
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XI. PŘÍLOHY
1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha Smlouvy o poskytování služeb č. KRPE-62904/ČJ-2019-1700VZ ,,Rozpis cen služeb"

V Pardubicích dne
O "
,%jJ
Š

:- =:

V Pardubicích dn,

2 7 ·08- 2019

tel

Poskytovatel

=

'b'+,,
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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Příloha Smlouvy o poskytování služeb č. KRPE-62904/ČJ-2019-1700VZ

Rozpis cen služeb
Služby k setkání v rámci projektu STOP Cybercrime
Číslo
položky

Poskytovaná služba se sazbou 15%
DPH

Počet

jednotková cena v KČ
bez DPH

Cena celkem v kč
bez DPH

1.

snídaně

32

130,00

4 160,00

624,00

4 784,00

2.

oběd

64

200,00

12 800,00

1 920,00

14 720,00

3.

coffe break

64

60,00

3 840,00

576,00

4 416,00

4.

večeře

32

245,00

7 840,00

1 176,00

9 016,00

5.

ubytováni (l noc)

32

820,00

26 240,00

3 936,00

30 176,00

54 880,00

8 232,00

63112,00

Celkem

Cena v Kč
DPH

výčkleni dph 15%
v KČ celkem

Cena celkem v KČ
včetně DPH

Číslo
položky

Poskytovaná služba se sazbou 21% DPH

bez výčislení dph 21% Cena v KČ
v KČ
DPH

včetně

6.

pronájem konferenčního sálu

7 500,00

1 575,00

9 075,00

7.

parkování pro 13 vozidel

0,00

0,00

0,00

Cena za celý předmět plnění v KČ bez DPH

62 380,00

Cena za celý předmět plnění v KČ včetně DPH

72 187,00
l

V Pardubicích dn".··-2'7'"08- 2019
Objednatel

:! "l'Č
b.
'é7,
Renata Kaňková
""*3
"""námě
k ředitele KŔ pro ekonomiku
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