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ll1.1 úplata za činnost post<ytovatellJF"r,i"T5:#Jillů:!'roi1$l"H","y. úplata je stanovena včetně
DPH,

Il1.2 tJplata je splatná na základě daňového dokladu - faktury Vystavené poskytovatelem do 14 dnů od
připsání dotace na úóet příjemce. Sp|atnost faktury je ,l4 dnů od data Vystavení,

Smlouva o poskytování služeb odborného
poradenství

číslo:20030

zdeněk Frouba
lÓ: 07327617
se sídlem: K Belnici 64, 252 42 Jesenice-osnice
dále jen ,,poskytovatel" na straně jedné

a

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
lČ: 70999431
se sídlem: Revoluční 903, 25064 Hovorčovice
zastoupena: Mgr. Jana Hirková
dále jen ,,příjemce" na straně druhé

l Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci služby odborného
poradenství a konzultací v oblastech administrace projektů a veřejných zakázek a závazek příiemcn
zaplatit poskytovaieli dohodnutou úplatu.
Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena V Příloze č, 1 této sm|ouvy.

ll Přáva a povinnosti smluvních §tran
Příjemce je povinen Vytvořit řádné podmínky pro óinnost poskytovatele a poskytovat mu během
plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména Včas předat poskytovateli Všechny
informace, podklady a dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy, Výóei
předpisů, ze ktených má poskytovateI při poskytování plnění Vycházet, je uveden V Příloze ě. 'l této
smlouvy, Příjemce je povinen poskytovateli poskytovat Veškeré pokyny a doklady týkající se
předmětu této smlouvy V dostatečném předstihu tak, aby mohl poskytovaieI řádně plnit sVé
povinnosti z této smlouvy. Za komplexnost, úplnost, obsahovou a Věcnou spráVnost pokynů a
dokladů, předložených ké zpracování, zodpovídá příjemce,
smluvní strany jsou povinny zachováVat mlěenlivost o Všech Záležitostech, o nichž se dozvěděly V

souvislosti s plněním smlouvy, i o Všech údajích, které jsou obsaženy V projektových, technických,
reálizačních a iiných podkladech nebo o jiných skuteěnostech, Se kterými přišly při plnění ze
smlouvy do styku. Tyto údajejsou považovány za důVěrné a tvoří obchodní tajemstvÍ poskytovatele
či příjemce Ve smyslu zákona č, 89/2012 sb., občanského zákoníku, V platném znění, Povinnost
mlčenlivosti o důVěrných informacích trvá ipo skončení účinnosti této Smlouvy, Zpracování
osobních údajů se řídí zákonem č. 1o1l2o01 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalšími práVními předpisy.



ll1.3vpřípadě prodlení příjemce s úhradou úplaty za ěinnost poskytovatele dle této smlouvy se
sjednáVají úroky z prodlení Ve Výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení,

lv zaruka za vady a odpovědnost poskytovatele
lV.,l Poskytovatel je odpovědný za vady a odpovídá za bezchybné provedení plnění předmětu těto

smlouVy.

V Ukončení smlouvy
V.1 Poskytovatel má práVo odstoupit od smlouvy V případě prodlení příjemce s úhradou faktury delším

než 21 dní,
V.2 Příjemce má práVo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel ani po opakované písemné VýzVě

přúemcé poskytující přiměřenou lhůtu na odstranění záVad neplní řádně sVé povinnosti dle této
smlouVy.

V.3 odstoupení je úěinné dnem následujícím po dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. odstoupením se smlouva ruší s účinky ex nunc,

vl závěrečnáustanovení
V|,1Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
V|,2Tato smlouva se uzavírá na dobu uróitou, Je.jí platnost končí splněním předmětu smlouvy.
V|,3Veškeré změny, doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými

opráVněnými zástupci smluvních stran.
V|,4ostatní Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

a souVisejícich předpisů,
V|,sučastníci prohlašují, že si smlouvu přečetii, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé

a svobodné Vůle a na důkaz toho připojují své Vlastnoruóní podpisy.
V|,6Tato smlouva je Vyhotovena Ve dVoú stejnopisech, z nichžkaždá strana obdžíjeden.

V Hovorčovicích dne 6.4.2020 V Hovorěovicích dne 6.4.2020
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zdenék Flouba

plíjemce
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Příloha č. í Smlouvy o poskytování služeb
odborného poradenství

vll Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Vl1,1 Poskytovatel provede pro přúemce následující činnosti V rámci VýzVy č. 80 operačního
programu Výzkum, VýVoj a VzděláVání V uvedeném rozsahu:

> Zpracování finančního rámce, Výběr šablon dle potřeb školy (osobní náVštěVa)
> Vyplnění projektové žádosti V Is KP14+(Vzdáleně)
> odeslání pfojektové žádosti na MŠMT (Vzdáleně)
> Konzultace k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (telefonicky nebo emailem)
} Pomoc s výběrem a následnou realizací projektu (,lX osobní náVštěVa)
> Vyhotovení monitorovacích zpráV na klíč (Vzdáleně)
} Průběžné konzultace V rámci projektu až do schválení závěrečné MZ (telefonicky

emailem)

Vl1.2 Poskytovatel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat dle předpisů:
> Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č, 80 operačního programu Výzkum, VýVoj a

vzdě|ávání
(dále jen,,P rav i dl a" \.

Vlll odměna a platební podmínky
vll1,1 Úplata za ěinnost mandatáre byla stanovena dohodou smluvních stran na 15.0oo,_Kě + 5%

z obdžené dotace, Úplata je stanovena Věetně DPH.
Vll|,2 V případě, že příjemce nezíská dotaci, nemá poskytovatel práVo na žádnou odměnu.

V Hovorčovicích dne 6,4.2020

poskytoVateI
zdenék Frouba

:,;V,Hovočovicích dne 6,4,20204.uňl<luili sj{o'a a mateřská škola

při]emce
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(podpis oprávněného zástupce a otisk razitka)
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