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Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 4, podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení

§ 2586 a nás|. citovaného zákona,

je uzavřena tato:

SMLOUVA o DÍLO

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava

městský obvod Hrabová

adresa: Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20

IČO: 00845451

DíČ: czoos45451

Číslo účtu: 27—1644935359/0800

Číslo účtu ČNB: 94—2814761/0710

Jednající: Igorem Trávníčkem, starostou

(dále jen jako „objednatei")

na straně jedné

a

ENVIPARTN ER, s.r.o.

se sídlem: Brno, Štýřice, Vídeňská 55, Psč 639 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63565

IČ: 23353539 '

DIČ: C228358589

číslo účtu: _

Jednající: JUDr. Radomírem Salvetem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel")

na straně druhé

í. ’I‘

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele

projektovou dokumentaci a vsoučinnosti s ním zajistit další nezbytné doklady spojené s podáním žádosti

o dotaci s názvem „Protipovodňová opatření městského obvodu Hrabová" (dále jen „Projekt“) v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem smlouvy je:

a) zpracování projektové dokumentace vsouladu stypem a charakterem projektu včetně

položkového rozpočtu;

b) zpracovánižádosti o dotaci a vsoučlnnosti s objednatelem zajištění nezbytných dokladů k žádosti

o dotaci, která bude podána do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „Program"), pro

období 2014-20. Zakázka bude obsahovat kompletní zpracování žádosti a její řádné předáni

objednateli, včetně vyplnění IS KP14+;

2. Objednatel se zavazuje za činnosti uvedené v článku |. této smlouvy uhradit zhotoviteli odměnu sjednanou

podle článku IV. této smlouvy.  
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II.

Forma spolupráce

1. Při vytváření díla bude zhotovitel jednat na základě pokynů objednatele a vycházet z materiálů a údajů

dodaných objednatelem a z těch, které zajistí vlastní činností. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele

na nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho zájmy.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat.

Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady adokumenty, které objednateli definuje

a identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou—li v jeho vdispozici. Objednatel

nemusí poskytovat zhotoviteli informace dostupné zveřejných zdrojů. Vtomto případě postačuje pouze

odkaz na tyto zveřejněné informace.

Doba a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo uvedené v čl. i., odst. 1, písmeno a) a b) nejpozději v termínu 2 (dvou)

dnů předcházejících datu stanoveném výzvou k předkládání projektů Programu, jako uzávěrka pro přijímání

žádostí. Dílo bude v písemně nebo elektronické podobě dodáno na adresu objednatele a bude

předloženo příslušné implementační agentuře. Zhotovitel se zavazuje objednateli předmět smlouvy

v průběhu jeho zpracování zaslat k připomínkování.

IV.

Odměna zhotovltele a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za zhotovení předmětu smlouvy ve výši celkem

45.000,- Kč + DPH. Cena bude hrazena takto:

Zpracování projektové dokumentace dle článku 1., odst. 1, písmeno a):

a) částečně plněníve výši 15.000,— Kč + DPH za zpracování projektové dokumentace bude uhrazeno na

základě zhotovitelem vystavené faktury.

Zpracování žádosti dle článku |., odst. 1, písmeno b):

b) částečné plnění ve výši 30.000,- Kč + DPH za zpracování žádosti o dotaci bude uhrazeno na základě

zhotovitelem vystavené faktury. 5

Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených zhotoviteiem na 30 dnů. Za den úhrady

faktury je smluvními stranami považován den, kdy objednatel předal příkaz kúhradě peněžnímu ústavu

zhotovitele.

Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každý l započatý den prodlení.

V.

Práva a povinnostl smluvních stran

Objednatel poskytne na výzvu zhotovitele nezbytné přílohy nutné ke zpracování projektové dokumentace

a žádosti o dotaci. Přílohy je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout do 30 dnů od vyzvání zhotovitelem,

přičemž zhotovitel tyto přílohy specifikuje, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že objednatel nedodá přílohy v termínu požadovaném zhotovitelem, vzniká zhotoviteli nárok na

platbu za zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci dle článku [. odst. 1, písmeno a) a b) i bez

přidělení akceptačního čísla žádosti o dotaci.   
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Objednatel je oprávněn se průběžně informovat o stavu vyhotovování předmětu smlouvy a podávat návrhy

na změny.

Zhotovitel je povinen vypracovávat předmět v odborné kvalitě běžné u obdobných poradenských

a analytických služeb.

Zhotovitel se zavazuje využít neveřejné údaje získané od objednatele v souvislosti s touto smlouvou k jiným

účelům než k účelům stanoveným v této smlouvě pouze s jeho souhlasem.

Objednatel podpisem na všech dokumentech, které vyplynou z předmětu této smlouvy, potvrzuje, že se

seznámil s obsahem těchto dokumentů, včetně rozpočtů a všemi povinnými přílohami. Prostá kopie

povinných příloh žádosti bude objednateli předána na jeho vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené objednateli do celkové výše odměny sjednané vtéto

smlouvě.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů.

VI.

Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného splnění předmětu smlouvy, tzn. zpracováním

a dodáním podkladů pro ZVA v termínu daném podmínkami poskytovatele dotace.

Tento smluvnívztah může být ukončen:

&) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné

smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě.

b) odstoupením při podstatném nebo opakovaném porušení závazků přijatých touto smlouvou

tj. porušujewli druhá smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána

a na možnost odstoupení výslovně upozorněna. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní

strana, která na možnost odstoupení výslovně upozornila, ato 5 okamžitou platností, tj. ode dne

následujícího po dni doručení písemného projevu o odstoupení od smlouvy.
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VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních

stran.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pojednom

vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání vtéto smlouvě obsažené jsou jim jasná asrozumitelná, jsou jimi

míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní

strany připojují níže své podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

zněnh

O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Hrabová dne 9.9.2020, usnesením č.

45/1055.

V Hrabové dne 1‘ '09- 2020 v Brně dne 45. Q. 2020

  

    

   

.........

 

JUDr. Ra omír Salvet

ENVIPARTN ER, s.r.o.

Igor Trávníček

Starosta městského obvo
   

Hrabová

 


