
RÁMCOVÁ DOHODA

NA ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ v OBLASTI

ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC)

Dnešního dne následující strany dohody:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 O0 Praha 1

zastoupena: Ing. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva

a Pavlem Křivonožkou, MBA, členem představenstva

|ČO: 44848943

DIČ: CZ699005898

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B1329

(dále jen „Objednatel&quot;)

ENVIROS, s.r.o.

se sídlem: Dykova 53/10, Praha 10 -Vinohrady, 101 00

zastoupen: Ing. Jindřichem Pavelkou, prokuristou

IČO: 61503240

DIČ: CZ61503240

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 31001

(dále jen „Dodavatel&quot;)

(Objednatel a Dodavatel dále společně rovněž „Strany dohody&quot;)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dálejen „ObčZ&quot;) a ustanoveními § 131 a násl. zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „ZZVZ&quot;) tuto

Rámcovou dohodu na zajištění poskytování poradenství v oblasti energetických služeb

se zaručeným výsledkem (EPC)
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(dále jen „Rámcová dohoda &quot;)

l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem

(EPC)&quot; uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 5. 2021 pod evidenčním číslem

veřejné zakázky Z2021-016516 (dálejen &quot;Veřejná zakázka&quot;), zadávanou Objednatelem

jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, nebot&#39; nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího

řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako jedna z 5

nejvýhodnějších.

Rámcová dohoda je uzavřena s 5 dodavateli a při uzavírání dohod o dílčím plnění bude

postupováno podle § 135 ZZVZ s obnovením soutěže mezi dodavateli.

Objednatel prohlašuje, že:

1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky vRámcové dohodě stanovené a je

oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Dodavatel prohlašuje, že:

1.4.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky vRámcové dohodě stanovené a je

oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.4.2 se náležitě seznámil se všemi pod klady, které byly součástí zadávací dokumentace

Veřejné zakázky (dálejen „Zadávací dokumentace&quot;), a které stanovují požadavky

na plnění předmětu Rámcové dohody a je odborně způsobilý ke splnění všech

jeho závazků podle Rámcové dohody;

1.4.3 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných

a účinných právních předpisů, které se na plnění vztahují;

1.4.4 ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech

o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

1.4.5 sije vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu Rámcové

dohody v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6

odst. 4 ZZVZ. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání Rámcové dohody

a Dohod o dílčím plnění a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu

Rámcové dohody a Dohod o dílčím plnění podílejí, zajistit dodržování platných

a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba

odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů
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týkajících se ochrany životního prostředí.

Dodavatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální

smluvní ceny uvedené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou

kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v Rámcové dohodě budou mít

význam,jenžjejim v Rámcové dohodě, včetnějejích příloh a dodatků, připisován.

u. ÚČEL RÁMCOVÉ DOHODY

Základním účelem, pro který se Rámcová dohoda uzavírá, je zajištění poradenství

v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro klienty Objednatele.

Tohoto cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím služeb poskytovaných

Dodavatelem. Veškeré v Rámcové dohodě a jejích přílohách uvedené požadavky na

zajištění plnění musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu

Rámcové dohody Dodavatelem dosáhl zde uvedeného účelu.

Ill. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 a násl. ZZVZ rámcová úprava

vzájemných práv a povinností Stran dohody při poskytování služeb Dodavatelem, a to na

základě Dohod o dílčím plnění uzavřených mezi Stranami dohody postupem upraveným

v čl. IV. Rámcové dohody.

Předmětem plnění realizovaných na základě Dohod o dílčím plnění bude dle aktuálních

požadavků Objednatele zabezpečit řádně a včas poskytování poradenství dle přílohy č. 1

Rámcové dohody Dodavatelem, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným

Rámcovou dohodou (dálejen „Plnění&quot;).

Součástí Plnění dle Rámcové dohody a navazujících Dohod o dílčím plnění je rovněž

poskytnutí příslušných licencí dle podmínek v Rámcové dohodě obsažených.

Konkrétní rozsah plnění Dodavatele (poskytovaného Plnění) bude vymezen vždy

příslušnou Dohodou o dílčím plnění.

Plnění bude Spolufinancováno z programu Evropské unie Horizont 2020, z finančního

nástroje Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance). Plnění

mohou být využity u projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu

životní prostředí, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,

Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, případně
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dalších zdrojů financování.

Dodavatel je pro účely poskytování plnění dle Dohod 0 dílčím plnění Objednateli vázán

veškerými podmínkami Rámcové dohody, jakož i podmínkami uvedenými v příslušné

Dohodě o dílčím plnění aje připraven poskytovat Plnění v souladu s platnými a účinnými

právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími

technické specifikace nebo jiná určující kritéria k zajištění, že výrobky, postupy a služby

vyhovují předmětu Rámcové dohody a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné

zakázky.

Dodavatel je rovněž povinen poskytovat Plnění dle Rámcové dohody vsouladu

sveškerými požadavky obsaženými vZadávací dokumentaci a vsouladu se svou

nabídkou na plnění Veřejné zakázky.

Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté Plnění uhradit Dodavateli cenu stanovenou

v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Dohodou o dílčím plnění.

Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebratjakékoliv závazné množství

Plnění od Dodavatele.

IV. UZAVÍRÁNÍ DOHOD o DÍLČÍM PLNĚNÍ

Jednotlivé Dohody o dílčím plnění na poskytování Plnění budou uzavírány na základě

písemné výzvy k podání nabídek adresované ze strany Objednatele všem dodavatelům

dle § 135 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tedy také Dodavateli (dálejen „Výzva&quot;).

Objednatel se zavazuje zaslat Dodavateli Výzvu prostřednictvím elektronického nástroje

Tender arena (https://www.tenderarena.cz/).Objednatelje oprávněn změnit elektronický

nástroj, musí však o každé změně vyrozumět písemně Dodavatele. Změna elektronického

nástrojeje vůči Dodavateli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn.

Výzva bude obsahovat minimálně:

4.3.1 vymezení a popis požadovaného Plnění v souladu s přílohou č. l Rámcové

dohody;

4.3.2 místo a dobu realizace Plnění;

4.3.3 závazný návrh dohody o dílčím plnění dle přílohy č. 5 Rámcové dohody

upravený dle podmínek konkrétního Plnění, přičemž Objednatelje oprávněn

vzor návrhu dohody o dílčím plnění doplnit o další obchodní podmínky,

pokud nebudou v rozporu s Rámcovou dohodou;

4.3.4 lhůtu, způsob a místo pro podání nabídek; délka lhůty pro podání nabídek

bude přiměřená charakteru a náročnosti úkonů vyžadovaných od

Dodavatele pro přípravu jeho nabídky;
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4.3.5 údaje o kritériích hodnocení a metodě hodnocení; způsob výběru

nejvýhodnější nabídky bude vycházet ze Zadávací dokumentace. Objednatel

je oprávněn použít jedno nebo více kritérií hodnocení Veřejné zakázky,

přičemž tato kritéria může modifikovat dle povahy předmětu Plnění co do

obsahu i váhy.

Dodavatel je povinen v případě svého zájmu na základě Výzvy podat nabídku (dále jen

„Nabídka&quot;) ve lhůtě stanovené ve Výzvě, a to prostřednictvím elektronického nástroje

dle odst. 4.2 Rámcové dohody.

Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s Rámcovou dohodou, Výzvou nebo účinnými

právními předpisy a nesmí obsahovat pro Objednatele méně výhodné podmínky

v porovnání s Rámcovou dohodou. Nabídka Dodavatele je po jejím podání pro

Dodavatele závazná a Dodavatel není oprávněn vzít svoji Nabídku zpět.

Objednatel provede otevírání Nabídek podaných řádně ve lhůtě pro podání nabídek dle

Výzvy v souladu s § 135 odst. 1 písm. c) ZZVZ.

Objednatel vyrozumí Dodavatele, že se na jeho Nabídku poh|íží,jako by nebyla podána,

pokud Dodavatel v Nabídce nabídl méně výhodné podmínky než v zadávacím řízení

Veřejné zakázky nebo Dodavatel podal společnou Nabídku s dalším dodavatelem, se

kterým Objednatel uzavřel rámcovou dohodu ve smyslu odst. 1.2 Rámcové dohody.

Objednatel provede hodnocení nabídek dle kritérií hodnocení stanovených ve Výzvě.

Objednatel posoudí, zda Nabídka splňují požadavky vymezené ve Výzvě, Rámcové

dohodě či zda není v rozporu s účinnými právními předpisy a dále, zda neobsahuje

mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Pokud Nabídka nesplňuje požadavky stanovené ve Výzvě nebo Rámcové dohodě, je

v rozporu s účinnými právními předpisy nebo obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou

cenu,je Objednatel oprávněn vyžádat si od Dodavatele příslušné vysvětlení, zdůvodnění

nebo doplnění Nabídky nebo Dodavatele vyloučit. V takovém případě Objednatel odešle

Dodavateli oznámení ojeho vyloučení s odůvodněním.

Objednatel rozhodne o výběru nejvýhodnější Nabídky a odešle oznámení o výběru

dodavatele všem dodavatelům, kteří podali na základě Výzvy nabídku.

Objednatel je oprávněn kdykoliv do uzavření Dohody o dílčím plnění svybraným

dodavatelem zrušit zadání dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové dohody, jejímž

výsledkem má být uzavření dohody o dílčím plnění, a to i bez uvedení důvodu. Zrušení

zadání dílčí veřejné zakázky Objednatel bezodkladně oznámí všem dotčeným

dodavatelům.

Dodavatel bere na vědomí, že vůči Objednateli nemůže vynucovat uzavření jakékoliv

dohod o dílčím plnění ani požadovat zaplaceníjakýchkoliv plateb vyjma těch za skutečně
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objednané a realizované Plnění na základě uzavřené dohody o dílčím plnění.

Povinnost k poskytnutí Plnění vznikne Dodavateli na základě uzavření dohody o dílčím

plnění (dálejen „Dohoda o dílčím plněním).

Dohoda o dílčím plnění nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dálejen

„RegSml&quot;). Uveřejnění Dohody o dílčím plnění v registru smluvv souladu s RegSml zajistí

Objednatel.

Dodavatel se zavazuje vést evidenci poskytnutého Plnění na základě Rámcové dohody,

resp. Dohod o dílčím plnění. Dodavatel je povinen kdykoliv za trvání účinnosti Rámcové

dohody poskytnout požadované informace z uvedené evidence Objednateli, a to do 5

pracovních dnů ode dne doručeníjeho žádosti.

Dodavatel se zavazuje, že na základě požadavku Objednatele poskytne do 31. 1.

následujícího kalendářního roku souhrnný údaj o celkovém ročním finančním plnění

Rámcové dohody, resp.jednotlivých Dohod o dílčím plnění za kalendářní rok předchozí.

Strany dohody jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 131 odst. 5

ZZVZ nejsou oprávněny při uzavírání Dohod o dílčím plnění umožnit podstatnou změnu

podmínek Rámcové dohody.

Maximální rozsah Plnění dle Rámcové dohody poskytnutý všemi dodavateli ve smyslu

odst. 1.2 Rámcové dohody činí 55 328 000,- Kč včetně DPH.

v. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Doba Plnění bude stanovena ve Výzvě dle odst. 4.3 Rámcové dohody.

Plnění dle Rámcové dohody a navazujících Dohod o dílčím plnění budou poskytována

v sídle Objednatele, v sídle Dodavatele, v sídle klientů Objednatele a v dalších lokalitách

a pracovištích v rámci České republiky dle požadavku Objednatele. Pokud to povaha

plnění umožňuje a Objednatel stakovým postupem souhlasí, je Dodavatel oprávněn

poskytovat plnění dle Rámcové dohody a navazujících Dohod o dílčím plnění také

vzdáleným přístupem.

Změnové řízení

5.3.1 Kterákoliv ze Stran dohody je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace

Plnění dle Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím plnění. Objednatel není

povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré

úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou

Objednatelem akceptoval.
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5.3.2 Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Stranou dohody

navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a případnou součinnost Objednatele

dle Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím plnění. Dodavatel je povinen

toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních

dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Strany dohody druhé Straně dohody.

5.3.3 Jakékoliv změny plnění dle Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím plnění

musí být sjednány vsouladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména

v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ, a písemně.

VI. CENA PLNĚNÍ

Cena za poskytování Plnění dle Rámcové dohody a příslušných Dohod o dílčím plnění

bude stanovena v příslušné Dohodě o dílčím plnění na základě Nabídky a vsouladu

s přílohou č. 2 Rámcové dohody, a to formou jednotkové ceny Plnění za 1 MD. V této

ceně budou zahrnuty veškeré činnosti dle Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím

plnění, které je Dodavatel u Plnění dle Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím

plnění povinen poskytnout či provést. 1 MD představuje 8 hodin činnosti Dodavatele,

přičemž fakturace Plnění bude prováděna s přesností na započaté půlhodiny Plnění.

Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků

z Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím plnění (správní a místní poplatky, vedlejší

náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění apod.).

Cena za 1 MD dle přílohy č. 2 Rámcové dohodyje cenou nejvýše přípustnou za 1 MD aje

platná a konstantní po celou dobu účinnosti Rámcové dohody, nebude-li v konkrétním

případě dohodnuta v rámci příslušné Dohody o dílčím plnění cena nižší.

Dodavatel je povinen k ceně za 1 MD bez DPH účtovat DPH v platné výši. Dodavatel

odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

vu. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Právo fakturovat Plnění dle příslušné Dohody o dílčím plnění vzniká Dodavateli na

základě podpisu akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptovánď, a to za podmínek

uvedených v čl. VIII. Rámcové dohody.

Každá faktura vystavená na základě Rámcové dohody a Dohody o dílčím plnění bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o DPH&quot;), a dle § 435 ObčZ.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) označení Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím plnění a datum jejich

uzavření;



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

b) předmět plnění včetně textace: Faktura je vystavena za účelem plnění programu

ELENA spolufinancovaného EIB, č. smlouvy ELENA -2018-126;

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného vzáhlaví Rámcové dohody, je Dodavatel povinen o této

skutečnosti Objednatele v souladu s Rámcovou dohodou informovat);

d) kopie příslušného akceptačního protokolu či jiného dokladu, pokud ho Rámcová

dohoda vyžaduje;

e) lhůtu splatnosti faktury;

f) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele;

g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení Objednateli.

Faktura bude doručena zejména doporučenou listovní zásilkou, e-mailem na adresu:

podatelna@cmzrb.cz nebo osobně na podatelnu Objednatele. Jestliže bude faktura

doručena v elektronické podobě, preferuje Objednatel formát pdf. Lhůta splatnosti pro

placeníjiných plateb dle Rámcové dohody (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady

škody apod.) činí 14 kalendářních dní od doručeníjejich vyúčtování.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Dodavateli kprovedení opravy

svyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury.

Vrácením vadné faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta

splatností běží ode dne doručení nové faktury Objednateli.

Povinnost zaplatit cenu Plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně

Stranami dohody na základě Rámcové dohody musí být prosté jakýchkoliv bankovních

poplatků nebojiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět plnění Rámcové dohody a navazujících

Dohod o dílčím plněníjakékoliv zálohy.

Je-li Dodavatel plátcem DPH, uplatní Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění

daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty

uhradí vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle Rámcové dohody nebo Dohody

o dílčím plnění přímo na osobní depozítní účet Dodavatele vedený u místně příslušného

správce daně v případě, že:

a) Dodavatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH&quot;jako nespolehlivý plátce, nebo

b) Dodavatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného
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7.9

8.1

plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet Dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH&quot;.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné Plnění. Objednatel nenese

odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně

Dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této

daně.

Dodavatel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým

poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Plnění či jeho část. Za řádné

avčasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem

vystavených faktur za Plnění, resp.jeho část, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení

platby ze strany Objednatele za konkrétní Plnění.

vm. PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ A AKCEPTACE

Předávání, převzetí a akceptace Plnění bude probíhat vždy po poskytnutí Plnění dle

příslušné Dohody o dílčím plnění a to následovně:

8.1.1 Dodavatelje povinen v termínu Plnění dle odst. 5.1 Rámcové dohody poskytnout

Plnění a následně předložit Objednateli akceptační protokol včetně Schvalovacího

protokolu dle přílohy č. 1 Rámcové dohody;

Objednatel na základě akceptačního protokolu do 10 pracovních dnů ode dne

předání akceptačního protokolu ověří, zda Schvalovací protokol byl vyhotoven

a předán v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Dohodou o dílčím plnění.

Toto ověření Objednatelem nebrání pozdějším výhradám Objednatele ve vztahu

k souladu poskytnutého Plnění s Rámcovou dohodou a příslušnou Dohodou

o dílčím plnění;

v případě akceptace poskytnutých plnění Objednatel podepíše akceptační

protokol s výsledkem „Akceptovánď, v případě neakceptace poskytnutých plnění

Objednatel podepíše akceptační protokol s výsledkem „Neakceptováno&quot;;

v případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je

Dodavatel povinen zjednat nápravu cestou odstranění výhrad uvedených

vakceptačním protokolu ve lhůtě 10 pracovních dní od oznámení, že plnění

nebylo akceptováno, pokud se Strany dohody nedohodnoujinak. Po uplynutí této

lhůty zahajuje Dodavatel novou akceptaci opětovným předáním akceptačního

protokolu a Strany dohody budou postupovat jako při prvním předložení

akceptačního protokolu.



9.1

9.2

9.3

8.1.5 Podpis akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno&quot; je

podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit fakturu za poskytnutí Plnění

dle příslušné Dohody o dílčím plnění.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN DOHODY

Dodavatel je povinen:

a) poskytovat řádně a včas plnění podle Rámcové dohody a navazujících Dohod

o dílčím plnění bez faktických a právních vad.

b) postupovat při plnění předmětu Rámcové dohody s odbornou péčí, podle

nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele

a postupovat v souladu sjeho pokyny a aktuálními interními předpisy souvisejícími

s předmětem plnění Rámcové dohody (resp. navazujících Dohod o dílčím plnění),

které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokynyjím pověřených osob.

c) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Rámcové

dohody.

d) spolupracovat či poskytnout maximální možnou součinnost klientovi Objednatele.

e) na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální možnou součinnost

případným dalším dodavatelům Objednatele.

f) informovat Objednatele do 3 pracovních dnů ode dne ukončení příslušného

kalendářního měsíce o průběhu plnění předmětu Rámcové dohody za příslušný

kalendářní měsíc a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky kplnění

předmětu Rámcové dohody.

Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Rámcové dohody a navazujících Dohod o dílčím

plnění provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich

plnění v příloze č. 3 Rámcové dohody. Dodavatel je povinen písemně informovat

Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetnějejich identifikačních a kontaktních

údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů

poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do7 kalendářních dnů ode dne, kdy

Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.

Informační povinnost Dodavatele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto ustanovením není

dotčena.

Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění

kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena

Rámcová dohoda, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným

souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací

ve stejném či větším rozsahu, než je kvalifikace, kterou původní poddodavatel prokázal
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9.4

9.5

9.6

9.7

za Dodavatele. Poddodavatel, pomocí kterého Dodavatel prokázal část splnění kvalifikace

Veřejné zakázky, bude poskytovat i tomu odpovídající část plnění. Objednatel nesmí

souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu

budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.

Zadání provedení části plnění dle Rámcové dohody, resp. příslušné Dohody o dílčím

plnění, poddodavateli Dodavatelem nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti

za řádné provedení takového plnění vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli

za plnění předmětu Rámcové dohody, resp. příslušné Dohody o dílčím plnění, které svěřil

poddodavateli, ve stejném rozsahu,jako byjej poskytoval sám.

Dodavatel se zavazuje informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných

překážkách plnění, byt&#39; by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích

orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění

Rámcové dohody ovlivnit.

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění smluvní činnosti Dodavatele.

Zjistí-li, že Dodavatel realizuje povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Dohod

odílčím plnění vrozporu spovinnostmi stanovenými obecně závaznými právními

předpisy nebo Rámcovou dohodou nebo Dohodou o dílčím plnění, je oprávněn

požadovat, aby Dodavatel bezplatně a bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti

a činnost prováděl řádným způsobem.

Dodavatel se zavazuje nezveřejňovat a nepředávat třetím osobám informace a podklady

získané při plnění Rámcové dohody nebo Dohod o dílčím plnění bez souhlasu

Objednatele. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se

vsouvislosti splněním předmětu Rámcové dohody nebo Dohody o dílčím plnění

dozvěděl. Závazek mlčenlivosti Dodavatele zůstává v platnosti i po ukončení Rámcové

dohody nebo Dohody o dílčím plnění. Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další

osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu Rámcové dohody a Dohody

odílčím plnění, byli v souladu súčinnými právními předpisy poučení o povinnosti

mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. Povinnost

mlčenlivosti nebrání Dodavateli, aby sdělil důvěrné informace:

- v případě, že potřeba jejich zveřejnění vyplývá z právní povinnosti jakéhokoliv

druhu, která je pro Dodavatele závazná;

- v případě, že byly důvěrné informace sděleny Evropské komisi, Evropskému

úřadu pro boj proti podvodům (dálejen „úřad OLAF&quot;), Evropskému účetnímu

dvoru nebo Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO);

- v případě, že jsou důvěrné informace poskytnuty v rámci

mandátních/pověřovacích dohod podepsaných s Evropskou unií, podle nichž

Evropská investiční banka působí;
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9.8

9.9

9.10

- v případě soudních sporů, rozhodčích řízení, správních nebojiných vyšetřování,

řízení či sporů;

- v případě žádosti zaslané Dodavateli jakýmkoliv soudem s příslušnou jurisdikcí

nebo vládním, bankovním, daňovým či jiným regulačním orgánem nebo

podobným orgánem EU ajejích členských států;

- v případě ochrany zájmů Dodavatele v průběhu soudního řízení,jehož účastníky

jsou Dodavatel a Objednatel;

- v souladu s politikou transparentnosti Evropské investiční banky a s politikou

Evropské investiční banky v oblasti boje proti podvodům, jakjsou tyto politiky

zveřejněny na webových stránkách Evropské investiční banky; a

- se souhlasem Objednatele.

Dodavatel se zavazuje zajistit při plnění Rámcové dohody a Dohod o dílčím plnění

ochranu osobních údajů v souladu s přílohou č. 6 Rámcové dohody. Pokud má Dodavatel

jakékoliv dotazy týkající se zpracováníjeho osobních údajů ve vztahu k Plnění, zašle je

písemně Objednateli. Objednatel poskytne Dodavateli odpověd&#39; nejdéle do jednoho

měsíce od obdržení dotazu. Dodavatel má právo se kdykoliv obrátit na evropského

inspektora ochrany údajů.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se

k poskytovanému Plnění (včetně účetních dokladů) v souladu s platnými a účinnými

právními předpisy České republiky minimálně deset let od konce roku, ve kterém došlo

kukončení poslední Dohody o dílčím plnění. Pokud platné právní předpisy České

republiky stanovují delší lhůtu, než je uvedena v předchozí větě, je Dodavatel povinen

uchovávat dokumentaci týkající se Plnění do uplynutí této lhůty.

Dodavatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky

subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Rámcové dohody, poskytnout

oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se krealizaci předmětu Rámcové

dohody, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Rámcové

dohody a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným kprovádění kontroly,

včetně toho, že se Dodavatel podrobí této kontrole a bude působitjako osoba povinná

ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito oprávněnými osobamijsou

Objednatel, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České

republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky,

Evropská komise, Evropská investiční banka, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní

úřad, příslušný finanční úřad, případně další orgány oprávněné kvýkonu kontroly.

Dodavatel se zavazuje, že Evropskému účetnímu dvoru, úřadu OLAF a EPPO poskytne
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veškeré prostředky, včetně přístupových práv, dokumentace a informací, které tyto

orgány považují za nezbytné pro komplexní plnění svých úkolů a výkon svých

kompetencí, jak jsou tyto stanoveny v platných právních předpisech. Výše uvedený

požadavek bude platit po dobu tří let, ode dne ukončení Rámcové smlouvy a Dohod

o dílčím plnění.

9.11 Dodavatel souhlasí s tím, že Evropská investiční banka, Evropská komise, úřad OLAF,

Evropský účetní dvůr a úřad EPPO mohou provádět audity, šetření, kontroly, včetně

kontrol na místě, inspekce a stíhání v souladu s platnými právními předpisy a podle svých

příslušných úkolů, ohledně využití finanční podpory, a to bud&#39; přímo prostřednictvím

svých vlastních zaměstnanců, nebo prostřednictvím jakéhokoliv subjektu, který je

oprávněn tak činit jejich jménem. Takové audity a kontroly mohou být prováděny po

celou dobu realizace Plnění až po dobu 5 let od data ukončení Rámcové dohody a Dohod

o dílčím plnění. Tam, kde to přichází v úvahu, mohou vést zjištění auditu k rozhodnutím

Evropské investiční banky o vymáhání. Dodavatel se zavazuje, že zaměstnancům

Evropské investiční banky a externím pracovníkům pověřeným Evropskou investiční

bankou a/nebo Evropskou komisí, úřadem OLAF a úřadem EPPO nebo Evropským

účetním dvorem poskytne odpovídající právo přístupu na místa a do prostor, kde je

Plnění prováděno, a ke všem informacím (včetně informací v elektronickém formátu),jež

jsou potřebné za účelem provedení kontroly.

9.12 Každá ze Stran dohody prohlašuje:

9.12.1 že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného

vsouvislosti sobstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne,

nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti

s podnikáním svým nebojiného,

9.12.2 že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám,

anije nepřijímá a nevyžaduje.

9.13 Každá ze Stran dohody prohlašuje:

9.13.1 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,

ve znění pozdějších předpisů,

9.13.2 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých

zaměstnanců,

9.13.3 že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných

následků spáchaného trestného činu,

9.13.4 že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto

i svých vnitřních předpisů,
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.13.5 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše,

co po ní lze spravedlivě požadovat, zejména přijala etický kodex

a compliance program.

Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v odst. 9.7 tohoto článku Rámcové dohody

ukáže nepravdivým nebo Dodavatel porušíjinou povinnost dle odst. 9.7 tohoto článku

Rámcové dohody, jde o podstatné porušení Rámcové dohody a Dodavatel je povinen

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení

povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo

Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

Dodavatel se zavazuje, že přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránil jakémukoliv

riziku střetu zájmů, který by mohl ovlivnit nestranné a objektivní provádění Plnění. Takový

střet zájmů by mohl vzniknout zejména v důsledku ekonomického zájmu, politické či

národní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb nebo jakéhokoliv jiného sdíleného

zájmu.

Dodavatel musí neprodleně písemně upozornění Objednatele najakoukoliv situaci, která

představuje nebo pravděpodobně povede ke vzniku střetu zájmů během provádění

Plnění. Dodavatel se zavazuje, že přijme veškerá opatření, kterájsou nezbytná k okamžité

nápravě této situace. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit, zda jsou přijatá opatření

vhodná, a může požadovat, aby Dodavatel v případě potřeby v určité lhůtě přijal další

přiměřená opatření.

Dodavatel opravňuje Evropskou investiční banku a/nebo Evropskou komisi ke zveřejnění

následujících informací v jakékoli formě a prostřednictvím jakéhokoliv média, a to

i prostřednictvím internetu:

- název a adresa Dodavatele,

- předmět a účel Plnění,

- celková částka poskytnutá Dodavateli a podíl celkových způsobilých nákladů na

Plnění krytých spolufinancováním.

Na základě odůvodněné a řádné doložené žádosti ze strany Dodavatele může

Evropská investiční banka souhlasit s upuštěním od této publicity, pokud by

zveřejnění výše uvedených informací mohlo ohrozit bezpečnost Dodavatele nebo

poškoditjeho obchodní zájmy.

Dodavatel se zavazuje, že poskytne jakékoliv informace, které požaduje Evropská

investiční banka, aby ověřila technickou a finanční spolehlivost realizace Plnění

a skutečnost, že jsou dodržovány všechny smluvní povinnosti Dodavatele.

Dodavatel bere na vědomí, že nemá vůči Evropské investiční bance ve vztahu k Rámcové

dohodě nebo Dohod o dílčím plnění žádná práva.
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9.20

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Dodavatel prohlašuje, že se on ijeho poddodavatelé nenacházejí ke dni nabytí účinnosti

Rámcové dohody v některé ze situací, které jsou vymezeny v příloze č. 7 Rámcové

dohody. Jestliže se Dodavatele nebo jeho poddodavatelé vdobě účinnosti Rámcové

dohody ocitnou v některé ze situací, kteréjsou vymezeny v příloze č. 7 Rámcové dohody,

zavazuje se Dodavatel 0 takové skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.

x. REALIZAČNÍ TÝM A ODPOVĚDNÉ OSOBY

Dodavatel určí kplnění předmětu Rámcové dohody realizační tým. Jmenné složení

realizačního týmuje uvedeno v příloze č. 4 Rámcové dohody (dálejen „Realizační tým&quot;).

Dodavatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Rámcové dohody

profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými v Rámcové

dohodě.

Dodavatel se zavazuje zabezpečovat příslušnou část plnění předmětu Rámcové dohody,

resp. Dohody o dílčím plnění, prostřednictvím osob, kterými prokázal v rámci zadávacího

řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační

předpoklady). V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Dodavatel

povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Nová osoba člena Realizačního týmu

musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené vZadávací dokumentaci

v minimálním rozsahu, který splňovala původní osoba člena Realizačního týmu, což je

Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Jestliže se jednalo

o člena Realizačního týmu, který byl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky hodnocen,

pak musí disponovat takovou praxí a zkušeností (dálejen „Praxe&quot;), že kdyby tato Praxe

byla hodnocena za podmínek dle Zadávací dokumentace, obdržel by tento člen

Realizačního týmu minimálně stejný počet bodů jako původní člen Realizačního týmu,

kterýje nahrazován.

Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení

Realizačního týmu v době plnění předmětu Rámcové dohody, resp. příslušné Dohody

o dílčím plnění. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena

Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo

pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem či s klientem Objednatele.

Každá ze Stran dohody dále jmenuje odpovědné osoby, které budou vystupovat jako

zástupci Strany dohody. Odpovědné osoby zastupují Stranu dohody ve smluvních

a realizačních záležitostech souvisejících s plněním předmětu Rámcové dohody, zejména

podávají a přijímají informace o průběhu plnění Rámcové dohody, resp. příslušné

Dohody o dílčím plnění.

Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany dohody ve

vztahu k Rámcové dohodě či příslušné Dohody o dílčím plnění v rámci své pravomoci.

Od povědné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny
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10.6

10.7

10.8

11.2

11.3

ani zrušení Rámcové dohody či příslušné Dohody o dílčím plnění s výjimkou oprávnění

výslovně v Rámcové dohodě definovaných, nebude-lijim udělena speciální plná moc.

Od povědnými osobami za Objednatele jsou:

a) ve věcech smluvních: XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) ve věcech realizačních: XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Odpovědnými osobami za Dodavatelejsou:

a) ve věcech smluvních: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

b) ve věcech realizačních: XXXX XXXXX XXXXXXX

Každá ze Stran dohody má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však

o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu dohody. Změna odpovědných osob

je vůči druhé Straně dohody účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

Objednatelje rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění

dle Rámcové dohody a navazujících Dohod 0 dílčím plnění s vybranou třetí osobou pro

zajištění odborné garance Plnění na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně

respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální

součinnost dle pokynů Objednatele.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným

součástem Plnění v rámci Rámcové dohody a na ni navazujících Dohod o dílčím plnění

předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Rámcové dohody

přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.

Vzhledem k tomu, že součástí Plněníje i plnění, které může naplňovat znaky autorského

díla ve smyslu zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „AZ&quot;), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek

sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

Pro případ, že je výsledkem činnosti Dodavatele dle Rámcové dohody a na ní navazující

Dohody o dílčím plnění dílo, které podléhá ochraně podle AZ (dálejen „Dílo&quot;), Dodavatel

poskytuje Objednateli a Objednatel od Dodavatele získává veškerá práva související

s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k Dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné

užívání Díla Objednatelem a klientem Objednatele po celou dobu trvání příslušných práv.

Objednatel zejména nabývá od Dodavatele dnem poskytnutí Díla Objednateli nebo

klientovi Objednatele (nejpozději však ke dni podpisu akceptačního protokolu příslušné
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11.4

11.5

11.6

části P|nění,jehožje Dílo součástí) oprávnění k výkonu práva takové Dílo užít, a to formou

dále uvedeného licenčního ujednání (dálejen „Licence&quot;):

a) Licence je udělena jako nevýhradní, a to ke všem vúvahu přicházejícím

způsobům užití Díla, zejména k účelu, ke kterému bylo takové Dílo

Dodavatelem vytvořeno v souladu s Rámcovou dohodou a Dohodou o dílčím

plnění, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla

Objednatelem a klientem objednatele;

b) Licenceje udělenajako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním

rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména

je Objednatel oprávněn (a to i prostřednictvím třetí osoby) Dílo rozmnožovat,

rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit

jeho název a též je oprávněn jej spojovat sjiným dílem, zařazovat do

souborného díla a uvádět Dílo pod svýmjménem.

c) Licence je dále udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv

autorských k Dílu), je převoditelná a postupitelná, tj. je udělena s právem

udělení sublicence či postoupení Licence jakékoliv třetí osobě; k čemuž tímto

Dodavatel uděluje Objednateli souhlas. Objednatel současně není povinen

Licenci využít, a to ani zčásti.

d) Povinnost týkající se Licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části

Díla poddodavatelem. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu

povoleném platnými právními předpisy; Dodavatel tímto prohlašuje, že

v případě vytvoření Díla zajistí veškerá oprávnění k Dílu, zejména, nikoliv však

výlučně, že získá veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému Dílu a je

oprávněn je poskytnout Objednateli.

Dodavatel podpisem Rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá

oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Rámcové dohody je již zahrnuta

v ceně za poskytování Plnění dle Rámcové dohody a příslušné Dohody o dílčím plnění.

Udělení veškerých práv uvedených vtomto článku Rámcové dohody nelze ze strany

Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení platností Rámcové dohody

či Dohod o dílčím plnění.

Dodavatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebojakékolivjeho části nebyla

porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním plnění nebo jeho dílčí částí nebo

prostou existencí plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností

Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto

vady plnění dle Rámcové dohody i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli

vzniknou. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti

s realizací plnění dle Rámcové dohody a navazujících Dohod o dílčím plněníje Dodavatel
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11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu

definovaném tímto článkem Rámcové dohody.

Dodavatelje povinen Objednateli uhraditjakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé

v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Rámcové dohody a na ni

navazujících Dohod o dílčím plnění užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv

prohlášení Dodavatele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Dodavatel porušíjinou

povinnost dle tohoto článku Rámcové dohody, jde o podstatné porušení Rámcové

dohody a Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 OOO Kč

za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno

ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní

pokuty v plné výši.

xu. SMÍRČÍ VÝBOR

Za účelem dohledu nad prováděním Plnění a řešením případných sporů mezi klientem

Objednatele a Dodavatelem zřídí Objednatel smírčí výbor (dále jen „Smírčí výbor&quot;).

Tímto nejsou dotčena kontrolní či jiná oprávnění Objednatele dle Rámcové dohody

a Dohod o dílčím plnění.

Po nabytí účinnosti Rámcové dohody Objednatel Dodavateli sdělí identifikační

a kontaktní údaje Smírčího výboru.

Smírčí výbor v rámci své činnosti: řeší spory mezi klientem Objednatele a Dodavatelem

(zejména je oprávněn rozhodnout o tom, zda Plnění poskytnuté Dodavatelem bylo i bez

schválení klienta Objednatele poskytnuto řádně a včas či zda klient Objednatele

poskytoval Dodavateli přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému

poskytnutí Plnění).

Dodavatelje povinen Smírčímu výboru bez zbytečného odkladu poskytnout přiměřenou

součinnost při výkonu jeho činnosti a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí

žádosti Objednatele, nedohodnou-li se Strany dohody jinak, poskytnout Objednateli

veškerou dokumentaci vztahující se k Dohodě o dílčím plnění, v rámci které vznikl spor

mezi klientem Objednatele a Dodavatelem.

Dodavatel je povinen poskytnout Smírčímu výboru vysvětlení či doplnění informací

uvedených vdokumentaci předložené dle odst. 12.4 Rámcové dohody, a to do 3

pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Objednatele o vysvětlení či doplnění informací,

nedohodnou-li se Strany dohodyjinak.

Do 30 kalendářních dnů od obdržení dokumentace dle odst. 12.4 Rámcové dohody nebo

od obdržení vysvětlení či doplnění informací dle odst. 12.5 Rámcové dohody Smírčí výbor

rozhodne o sporu mezi klientem Objednatele a Dodavatelem a o výsledku rozhodnutí

informuje klienta Objednatele a Dodavatele.
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12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Plnění bylo poskytnuto Dodavatelem řádně

a včas i přes výhrady klienta Objednatele, je Dodavatel oprávněn předložit poskytnuté

Plnění kakceptaci Objednatelem dle odst. 8.1 Rámcové dohody i bez Schvalovacího

protokolu.

Jestliže Smírčí výbor rozhodne 0 tom, že Plnění poskytnuté Dodavatelem nebylo

poskytnuto řádně a včas a výhrady klienta Objednatele jsou oprávněné, není Dodavatel

oprávněn předložit poskytnuté Plnění k akceptaci Objednatelem dle odst. 8.1 Rámcové

dohody a další postup bude řešen v rámci odpovědnosti za vady dle čl. XIII. Rámcové

dohody.

Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že klient Objednatele neposkytoval Dodavateli

přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Plnění, pak bude

Dodavatel oprávněn odstoupit od Dohody o dílčím plnění a předložit doposud

poskytnuté Plnění kakceptaci Objednatelem dle odst. 8.1 Rámcové dohody i bez

Schvalovacího protokolu. Podmínkou předložení doposud poskytnutého Plnění

k akceptaci Objednatelem dle tohoto odstavce Rámcové dohodyje řádné a odůvodněné

vyčíslení účelně vynaložených nákladů Dodavatelem poměrově odpovídající celkové

ceně za Plnění.

xm. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Strany dohody se zavazují kvyvinutí maximálního úsilí kpředcházení škodám

akminimalizaci vzniklých škod. Strany dohody nesou odpovědnost za škodu dle

platných a účinných právních předpisů, Rámcové dohody a Dohod o dílčím plnění.

Dodavatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím

poddodavatele.

Žádná ze Stran dohody není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti

z Rámcové dohody či Dohody o dílčím plnění, prokáže-li, že mu ve splnění takové

povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná

překážka vzniklá nezávisle najeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů

nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani

překážka, kterou byl škůdce podle smluvené povinnosti povinen překonat, ho však

povinnosti knáhradě nezprostí. Strany dohody se zavazují upozornit druhou stranu

dohody bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Rámcové

dohody či Dohody o dílčím plnění a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí kjejich

odvrácení a překonání.

Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého

stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové
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13.5

dohody a Dohod o dílčím plnění pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného

plnění vyplývající z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 10 000 000 Kč, a pojistnou

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za následnou finanční škodu

včetně čisté finanční škody s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy,

který nesmí být nižší než 1 OOO OOO Kč. Dodavatel je povinen předat kopie pojistných

smluv Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Rámcové dohody,

dále pak na vyžádání Objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5

pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že při činnosti

prováděné Dodavatelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám,

která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Rámcové dohody,

bude Dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění, jež bude mít takové Plnění

(či jeho dílčí část) v době předání Objednateli nebo klientovi Objednatele a dále i za vady,

které se na Plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel

v souvislosti s odpovědností za vady plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou

záruku za jakost:

13.5.1 Pokud nebude v Dohodě o dílčím plnění na příslušnou část předmětu Plnění

dohodnuta odlišná délka záruky za jakost, Dodavatel poskytuje záruku za jakost

každé jednotlivé části Plnění vdélce 3 let. Záruční doba počíná běžet dnem

akceptace příslušné části Plnění.

13.5.2 Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu každé jednotlivé části Plnění, jež se

vyskytne vdobě trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele

nebo klienta Objednatele zdůvodu porušení jejich povinností. Záruční doba

neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Plnění (či jeho část) pro

vady, za které odpovídá Dodavatel.

13.53 Jakékoliv vady Plnění (čijeho části), které vzniknou v záruční době, je Dodavatel

povinen odstranit na své náklady, a to nejpozději do 10 pracovních dnů odjejího

nahlášení.

13.5.4 Objednatelje oprávněn vady Plnění nahlásit Dodavateli kdykoli v průběhu záruční

doby bez ohledu na to, kdyje zjistil, aniž by tím bylajeho práva ze záruky či práva

z vad jakkoli dotčena.

13.55 Doba od zjištění vady dojejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

135.6 Dodavatel je odpovědný za dodržování všech účinných zákonů a předpisů, které

se na něj vztahují, včetně příslušných právních předpisů 0 předcházení praní

špinavých peněz, boji proti terorismu a boji proti daňovým podvodům.

135.7 V případě, že nedojde k hrubé nedbalosti, podvodu nebo úmyslnému porušení
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13.5.8

135.9

povinností, Evropská investiční banka a Objednatel nenesou odpovědnost

v případě nároku týkajícího se škody jakékoliv povahy utrpěné Dodavatelem,

která by mohla být způsobena v souvislosti s realizací Plnění nebo v jeho

důsledku. V důsledku toho Evropská investiční banka a Objednatel nevezmou

vúvahu žádnou žádost o odškodnění nebo náhradu, která by takový nárok

doprovázela.

S výjimkou případů vyšší moci dle odst. 13.2 Rámcové dohody Dodavatel

odškodní a bude chránit Evropskou investiční banku a objednatele, jejich

zaměstnance, vedoucí pracovníky, členy správní rady, členy představenstva,

pověřené osoby či zástupce v případějakýchkoliv ztrát, nároků, požadavků, škody,

závazků nebo pokut jakéhokoliv druhu týkajících se nebo vzniklých v souvislosti

s realizací Plnění.

Jestliže poddodavatel Dodavatele bude orgánem veřejné moci uznán

pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného

obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů,

kterýmije poddodavatel vázán,je Dodavatel povinen ukončit poskytování Plnění

prostřednictvím takového poddodavatele a postupovat v souladu s odst. 9.2 a 9.3

Rámcové dohody.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Strany dohody se dohodly, že v případě prodlení Dodavatele s poskytováním jakékoliv

14.2

části Plnění v termínech dle příslušné Dohody o dílčím plnění vzniká Objednateli nárok

na slevu z ceny dotčené části Plnění ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení

ajednotlivý případ.

Strany dohody se dále dohodly, že:

142.1

14.2.2

Objednatel má v případějakéhokoliv porušení smluvní povinnosti Dodavatelem,

mimo zvláštních ustanovení v tomto článku nebo vjiných ustanoveních Rámcové

dohody uvedených, nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každýjednotlivý

případ porušení povinnosti dle Rámcové dohody nebo Dohody o dílčím plnění,

není-li dále stanovena specifická sankce.

Zvláštní případy porušení smluvní povinnosti- smluvní pokuty za porušení:

a) v případě porušení povinnosti Dodavatele ve vztahu k závaznosti Nabídky dle odst.

4.5 Rámcové dohody má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 OOO Kč za

každýjednotlivý případ porušení;

b) v případě prodlení Dodavatele s odstraněním jakékoliv vady v termínu dle Rámcové

dohody má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý

den prodlení ajednotlivý případ;
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14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

c) v případě porušení povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou

dobu účinnosti Rámcové dohody pojistnou smlouvu dle odst. 13.4 Rámcové dohody

je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý

započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými

parametry;

d) v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 7.9 Rámcové dohody má

Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každýjednotlivý případ

porušení.

V případě prodlení kterékoliv Strany dohody se zaplacením peněžitého závazku, je tato

Strana dohody povinna zaplatit druhé Straně dohody úrok z prodlení vzákonné výši

počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty či uplatněním slevy z ceny není jakkoliv dotčen nárok

Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škodyje Objednatel oprávněn uplatnit

vedle smluvní pokuty či slevy z ceny v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty či uplatněním

slevy z ceny není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty

zajištěna.

xv. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK RÁMCOVÉ DOHODY

Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami dohody

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle RegSml. Rámcová dohoda je

uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 7. 2023. V návaznosti na prodloužení finančního

nástroje Evropské investiční banky ELENAje Objednatel oprávněn prodloužit dobu trvání

Rámcové dohody až o 12 měsíců. O změně doby trvání Rámcové dohodyje Objednatel

povinen informovat Dodavatele nejpozději do 30. 4. 2023. Jednotlivá dílčí plnění budou

vždy realizována za doby trvání Rámcové dohody na základě Dohod o dílčím plnění s tím,

že případná doba dílčího plnění, na něž bude uzavřena příslušná Dohoda o dílčím plnění,

může přesáhnout uvedenou dobu trvání Rámcové dohody. Uveřejnění Rámcové dohody

v registru smluv v souladu s RegSml zajistí Objednatel.

Rámcová dohoda může být ukončena písemnou dohodou Stran dohody.

Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody, popřípadě od Dohod o dílčím plnění,

písemně odstoupit zdůvodu jejich podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za

podstatné porušení se bude považovat:

a) prodlení Dodavatele s poskytovánímjakékoliv části Plnění ve stanovených termínech

delším než 14 kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné

přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění

povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení

takovéto výzvy;
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

b) další případy, o kterých tak stanoví Rámcová dohoda nebo Dohoda o dílčím plnění;

c) skutečnost, že Dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci

uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř.jiného

obdobného protiprávníhojednání, v řízení pro porušení právních předpisů,jichž se

dotýká ujednání v bodu 1.4.5 Rámcové dohody, a k němuž došlo při plnění Rámcové

dohody nebo Dohod o dílčím plnění nebo v souvislosti s ním;

d) skutečnost, že se Dodavatel nebo jeho poddodavatel ocitnou v některé ze situací,

kteréjsou vymezeny v příloze č. 7 Rámcové dohody;

e) opakované porušení povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou

dobu účinnosti Rámcové dohody pojistnou smlouvu dle odst. 13.4 Rámcové dohody;

f) opakované porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 7.9 Rámcové dohody.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, popřípadě od Dohody

o dílčím plnění, pokud je na majetek Dodavatele vedeno insolvenční řízení nebo byl

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele, dle zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud

Dodavatel vstoupí do likvidace.

Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody, popřípadě od Dohody o dílčím plnění,

písemně odstoupit zdůvodu jejich podstatného porušení Objednatelem, za což se

považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu Rámcové dohody

a navazující Dohody o dílčím plnění o více než 30 kalendářních dní, pokud Objednatel

nezjedná nápravu ani do 30 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení

Dodavatele o takovém prodlení se žádostí ojeho nápravu.

Odstoupení od Rámcové dohody, popřípadě od Dohody o dílčím plnění, ze strany

Objednatele nesmí být spojeno s uloženímjakékoliv sankce k tíži Objednatele.

Ukončením účinnosti Rámcové dohody, popřípadě Dohody o dílčím plnění, nejsou

dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i vnákladech

vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení),

o licencích, ozárukách a práv zvad, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně

osobních údajů, omlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Stran

dohody nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i pojejich ukončení.

Odstoupeníje platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně dohody.

Kde se v tomto článku Rámcové dohody používá výraz opakovaně, rozumí sejím alespoň

dvakrát.

15.100bjednatel je rovněž oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět i bez udání důvodu.

Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po

měsíci, v němž byla výpověd&#39; doručena Dodavateli.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

17.2

XVI. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Strany dohody se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Strany dohody jsou povinny informovat

druhou Stranu dohody o veškerých skutečnostech, kteréjsou nebo mohou být důležité

pro řádné plnění Rámcové dohody a navazujících Dohod o dílčím plnění.

Strany dohody jsou povinny plnit své závazky vyplývající z Rámcové dohody

anavazujících Dohod o dílčím plnění tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním

jednotlivých termínů a s prodlením splatnostijednotlivých peněžních závazků.

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli při plnění předmětu Rámcové dohody

přiměřenou součinnost na základě písemné, odůvodněné a určité žádosti Dodavatele

o poskytnutí součinnosti.

Veškerá komunikace mezi Stranami dohody bude

odpovědných osob uvedených v odst. 10.6 Rámcové dohody, pověřených pracovníků

probíhat prostřednictvím

nebo statutárních zástupců Stran dohody, případně za podmínek stanovených Rámcovou

dohodou.

Jakékoli oznámení, žádost čijiné sdělení,jež má být učiněno či dáno Straně dohody dle

Rámcové dohody, bude učiněno či dáno písemně, a to v elektronické podobě,

nedohodnou-li se Strany dohodyjinak. Kromějiných způsobů komunikace dohodnutých

mezi Stranami dohody se za účinné považují datovou schránkou, elektronickým

nástrojem Objednatele uvedeným v Zadávací dokumentaci či elektronickou poštou, a to

na adresy Stran dohody uvedené vzáhlaví Rámcové dohody, na adresy odpovědných

osob uvedených v odst. 10.6 Rámcové dohody nebo na takové adresy, které si strany

vzájemně písemně oznámí.

lnformace a materiály, které obsahují osobní údaje či interní informace, budou

doručovány bud&#39; osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou

komunikaci bude určena Objednatelem před zahájením realizace plnění Rámcové

dohody.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Strany dohody si podpisem Rámcové dohody sjednávají, že závazky Rámcovou dohodou

založené budou vykládány výhradně podle obsahu Rámcové dohody, bez přihlédnutí

kjakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně

před uzavřením Rámcové dohody.

Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Stran dohody o předmětu Rámcové

dohody a všech náležitostech, které Strany dohody měly a chtěly v Rámcové dohodě

ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Rámcové dohody. Žádný projev Stran
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

dohody učiněný přijednání 0 Rámcové dohodě ani projev učiněný po uzavření Rámcové

dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Rámcové dohody

a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran dohody.

Strany dohody se dohodly, že Rámcovou dohodu lze měnit a doplňovat po dohodě Stran

dohody pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou

a podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran dohody, není-li v Rámcové dohodě

uvedenojinak.

Strany dohody se podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení

§557 a § 1805 ObČZ.

Strany dohody si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Rámcové dohody byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi

Stranami dohody či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu

plnění Rámcové dohody, ledaže je v Rámcové dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle

shora uvedeného si Strany dohody potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi

nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Strany dohody si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu

Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a kteréjsou relevantní ve vztahu k uzavření

Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Strany dohody poskytly v Rámcové dohodě,

nebude mít žádná ze Stran dohody žádná další práva a povinnosti v souvislosti

sjakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana

dohody informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná

Strana dohody úmyslně uvedla druhou Stranu dohody ve skutkový omyl ohledně

předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené Rámcovou dohodou.

Pro vyloučení pochybností Dodavatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá

Rámcovou dohodou při svém podnikání, a na Rámcovou dohodu se tudíž neuplatní

ustanovení § 1793 ObčZ.

Dodavatel na sebe vsouladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí

změny okolností, nedohodnou-li se Strany dohody jinak. Tímto však nejsou nikterak

dotčena práva Stran dohody upravená v Rámcové dohodě.

Práva vyplývající z Rámcové dohody čijejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne,

kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17.10 Dodavatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele

nepostoupit ani nepřevéstjakákoliv práva či povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či

Dohod o dílčím plnění, ani Rámcovou dohodu či Dohod o dílčím plněníjako celek, na

třetí osobu či osoby.

17.11Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění

vyplývající z Rámcové dohody výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace
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vztahující se k předmětu Rámcové dohody.

17.12Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení

Rámcové dohody. Strany dohody se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po

doručení výzvy druhé Straně dohody jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo

nevynutitelné ustanovení ustanovením, kteréje platné, zákonné a vynutitelné a má stejný

nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

17.13 Vztahy Stran dohody Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí českým právním

řádem, zejména pak ObčZ. Veškeré případné spory z Rámcové dohody budou v prvé

řadě řešeny smírem (tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek

vzniklých z porušení povinnosti zaplatit pohledávku). Pokud smíru nebude dosaženo

během 30 pracovních dnů, všechny spory z Rámcové dohody a v souvislosti s ní budou

řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Strany dohody se dohodly,

že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa

sídla Objednatele.

17.14Žádné ustanovení Rámcové dohody nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

17.15 Nedílnou součástí Rámcové dohodyjsou následující přílohy:

o Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

o Příloha č. 2 - Cena

o Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

o Příloha č. 4 - Realizační tým

o Příloha č. 5 - Návrh dohody o dílčím plnění (vzor)

o Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů

o Příloha č. 7 - Situace považované za porušení rámcové dohody
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Plnění je rozděleno do čtyř částí, a to počáteční technické poradenství, zpracování vstupní

analýzy vhodnosti využití metody EPC, příprava povinných příloh a zpravování žádosti

opodporu zpříslušného dotačního programu, obvykle zOperačního programu Životní

prostředí, (dále souhrnně také jen „OPŽP&quot;) a asistence při zadávání veřejných zakázek na

poskytovatele EPC (ESCO).

Dodavatel bude poskytovat všechny části Plnění či jen některé části plnění dle aktuálního

požadavku Objednatele.

Klient objednatele (osoba, se kterou Objednatel uzavře smlouvu o poradenství; klientem může

být jakýkoliv subjekt, který má v úmyslu využít produkty Objednatele nebo produkty MPO

a SFŽP, s cílem dosáhnout v souladu s těmito subjekty určenými podmínkami energetických

úspor) bude využívat poradenství, které mu bude poskytováno v rámci Plnění.

Po poskytnutí každé části Plnění Dodavatel vypracuje a předá klientovi Objednatele do 5

pracovních dnů schvalovací protokol, který bude podepsán Dodavatelem (dále jen

„Schvalovacíprotokoľ). Součástí Schvalovacího protokolu budou písemné výstupy Plnění.

Klient Objednateleje oprávněn vznést své písemné výhrady nebo připomínky k Schvalovacímu

protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, a to předáním Dodavateli osobně

nebo zasláním v elektronické či listinné podobě na adresu uvedenou Dodavatelem

ve Schvalovacím protokolu. Pokud Dodavatel neprovede veškeré potřebné úpravy

Schvalovacího protokolu dle odůvodněných výhrad a připomínek klienta Objednate|e,je klient

Objednatele povinen informovat o této skutečnosti Smírčí výbor.

V případě, že klient Objednatele nemá k Schvalovacímu protokolu připomínky ani výhrady,

popřípadějeho připomínky či výhrady byly Dodavatelem zapracovány, zavazuje se ve lhůtě 10

pracovních dnů od doručení Schvalovacího protokolu nebo upraveného Schvalovacího

protokolu kjeho podpisu. Podepsaný Schvalovací protokol je klient Objednatele povinen

předat Dodavateli osobně nebo zaslat v elektronické či listinné podobě na adresu uvedenou

Dodavatelem ve Schvalovacím protokolu do 3 pracovních dnů ode dnejeho podpisu klientem

Objednatele.

Dodavatelem i klientem Objednatele podepsaný schvalovací protokol Dodavatel předá bez

zbytečného odkladu Objednateli.

Každá část Plnění bude samostatně akceptována dle čl. VIII. Rámcové dohody po ukončení

příslušné části Plnění.

Ve vztahu kčástem Plnění počáteční technické poradenství, zpracování vstupní analýzy

vhodnosti využití metody EPC a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC

(ESCO) Objednatel uhradí vsouladu s čl. VII. Rámcové dohody cenu za celkový počet MD

v rámcijednotlivých částí Dílčího plnění dle příslušné Dohody o dílčím plnění.
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Ve vztahu k části Plnění příprava povinných příloh a zpravování žádosti 0 podporu z OPŽP

objednatel uhradí v souladu s čl. VII. Rámcové dohody cenu za skutečně realizovaný počet MD

v rámci této částí Dílčího plnění dle příslušné Dohody o dílčím plnění. Dodavatel jako součást

Schvalovacího protokolu předloží klientovi objednatele (a následnějako součást akceptačního

protokolu objednateli) výkaz plnění, který bude obsahovat rozpis jednotlivých činností

(seznam realizovaných prací) dle člověkodnů (MD) při realizaci této části Plnění. Klient

objednatele bude povinen výkaz plnění schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá

skutečnosti a vrátit jej zpět Dodavateli. V případě, že se klient objednatele a Dodavatel

neshodnou na výkazu plnění, bude tuto neshodu řešit Smírčí výborv souladu s čl. XII. Rámcové

dohody. Cena části Plnění příprava povinných příloh a zpravování žádosti o podporu z OPŽP

(počet MD) se tedy může přiměřeně snížit oproti Dohodě o dílčím plnění, pokud dle

příslušného výkazu plnění bude zřejmé, že tato část Plnění byla realizována s menší pracností.

Bez ohledu na celkovou pracnost této části Plnění (počet MD) uvedenou ve výkazu plnění nesmí

cena této části Plnění překročit cenu za celkový počet MD v rámci tohoto Dílčího plnění dle

příslušné Dohody o dílčím plnění.

Dodavatel bere na vědomí, že předmětem Plnění mohou být projekty s různým stupněm

stavební a technologické složitosti (školy, polikliniky, bazény apod.).

Bližší specifikace jednotlivých částí Plnění:

a) Počáteční technické poradenství

Pokud klienti objednatele nemají konkrétní plán pro opatření na zvýšení energetické účinnosti,

potřebují pomoc při definování potenciálu úspory energie ve svých budovách, lze využít

k náročnosti procesu zpracování projektu metodou EPC

Dodavatel konzultuje záměr klienta objednatele, aby určil potenciál a vhodná opatření

k energetické účinnosti, která mají být provedena. Určí vhodnost metody EPC pro navržená

opatření. Součástí počátečního technického poradenství budou následující činnosti zpracované

do výstupní technické zprávy:

o odhadný popis současného stavu budovy / budov ve vztahu ke spotřebě energie

o Předběžný návrh opatření na úsporu energie

o Stanovení hrubého odhadu investičních nákladů na zavedení opatření na úsporu

energie pro každou budovu

o odhad očekávaných úspor

o Návrh způsobu financování projektu

o Základní doporučení o vhodnosti budovy / budov pro projekt energetické účinnosti/

EPC

b) Zpracování vstupní analýzv vhodnosti wužítí metodv EPC
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Dodavatel zpracuje vstupní analýzu s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření bude

probíhat s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

Dodavatel posoudí rovněž možnost využití dotací z OPŽP, Prioritní osy 5: „Energetické úspory&quot;,

Specifického cíle: 5.1 „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití

obnovitelných zdrojů energie&quot;, dle podmínek aktuální výzvy, a to u vybraných objektů, které

tvoří součást projektu.

Součástí vstupní analýzy bude minimálně:

o Kontrola na místě v každé budově předpokládaného projektu EPC;

o Popis technologických částí každé budovy/areálu - zdroje tepla, topný systém, chlazení,

příprava teplé vody, klimatizace, osvětlení, případně další, provoz;

o Stručný popis stávajícího stavu stavebních konstrukcí každé budovy/areálu;

o Spotřeba energie - elektřina, teplo, plyn, jiné formy energie, voda, náklady na provoz

a údržbu;

o Počáteční roční energetická bilance;

o Návrh opatření na úsporu energie -technologická opatření, stavební opatření

o Očekávané úspory energie a nákladů, investiční náklady na každou realizaci úspor

energie pro každý objekt/areál. Dosažené úspory budou vyčísleny vtechnických

jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez

DPH a vKč s DPH, přičemž referenční rok bude stanoven na základě doporučení

Dodavatelé sohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor

a takový referenční rok bude Zadavatelem odsouhlasen (v odůvodněných případech

může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků).

o Stanovení doby návratnosti každého opatření energetické účinnosti pro danou

budovu/areál vyjádřenou v letech, vše při zohlednění synergických vlivů opatření. Při

čerpání dotace bude doba návratnosti stanovena s ohledem na výši dotace i bez dotace.

o Vpřípadě čerpání dotace zOPŽP, resp. OPPIK bude stanovena způsobilost či

nezpůsobilost každého opatření úspory energie, celková výše způsobilých

a nezpůsobilých výdajů vsouladu s podmínkami aktuální výzvy OPŽP, resp. OPPIK,

a předběžné stanovení výše dotace (podpory) v Kč bez DPH a v Kč s DPH.

Součástí vstupní analýzy bude též závěrečné shrnutí a celkový návrh projektu/ projektů úspor

energie s využitím metody EPC (doporučení, nedoporučení), včetně doporučení pro možné

čerpání částí energeticky úsporných opatření z programu OPŽP, resp. OPPIK.

c) Příprava povinných příloh a zpravování žádosti o podporu z příslušného dotačního

programu, obvykle z OPŽP, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci

úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování)
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- platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů

Součástí plnění bude ověření realizovatelnosti projektu/projektů úspor energie pro každý

jednotlivý objekt (budovu), který byl předmětem vstupní analýzy a u kterého došlo

k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

Předmětem ověření budou navržená úsporná opatření krealizaci svyužitím metody EPC.

Ověření bude zahrnovat:

o zpřesnění, doplnění anebo zrušení některých úsporných opatření, sohledem na

aktuální situaci klienta Objednatele. Výsledkem bude upravený návrh úsporných

opatření pro každý konkrétní objekt (budovu) svyužitím metody EPC, který bude

předmětem žádosti do OPŽP,

o odhad investičních nákladů pro každý objekt (budovu),

o při spolufinancování části opatření z OPŽP rozdělení celkových výdajů na způsobilé

a nezpůsobilé,

o stanovení výše dotace ze způsobilých výdajů,

o odhad dosažených úspor vtechnických jednotkách vztažených ke spotřebě

referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a vKč s DPH, přičemž

referenční rok bude stanoven na základě doporučení Dodavatele s ohledem na dobrou

praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude

Objednatelem odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem

také průměr více kalendářních roků)

V rámci zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu z OPŽP, budou zpracovány

podklady vyžadované v rámci aktuální výzvy OPŽP na podporu energetických úspor včetně

energetických posudků a projektových studií (pokud není vyhlášena příslušná výzva OPŽP, lze

využít požadavky z plánované výzvy OPŽP, pokud jsou k dispozici, pokud nejsou, lze využít

požadavky z příslušné výzvy ukončené).

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován s požadavky OPŽP a bude obsahovat

minimálně:

o Popis počátečního stavu energetického managementu” budov sestávající z: hlavních

ovlivněných činností, popisu technologie, přehledového plánu, energetických vstupů za

poslední 3 roky (z faktur), vlastních zdrojů energie, vnitřní energetické distribuční sítě,

důležitých energetických spotřebičů, tepelné vlastnosti budovy, stávající systém

energetického managementu

o Posouzení počátečního stavu energetického managementu sestávající z: energetické

l Jedná se o pojem energetický management v obecném pojetí, např.jakoje zmiňovaný v dokumentech

OPŽP. Je to tedy soubor doporučeného chování v oblasti energetiky využívající některé ze zásad ČSN EN

ISO 50001 a ne certifikovaný systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 500001.
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náročnosti, energetických zdrojů, energetických distribučních sítí důležitých

energetických spotřebičů, tepelných charakteristik budovy, stávajícího systému

energetického managementu, způsobilosti každého opatření na úsporu energie s OPŽP

Roční energetická bilance počátečního stavu v definované tabulce

Doporučení energetického specialisty skládající se z: popisu posuzovaného návrhu,

ročních úspor energie po realizaci projektu, výpočtu nákladů na realizaci projektu,

průměrných ročních provozních nákladů po realizaci

Upravená roční energetická bilance po realizaci

Návrh energetického managementu po realizaci

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován dle závazného vzoru daného operačního

programu, pokud taková vzor existuje.

Součástí nebo samostatnou přílohou energetického posudku bude průkaz energetické

náročnosti budovy zpracovaný v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve

znění pozdějších předpisů.

Dodány budou také další náležitosti specifikované ve výzvě OPŽP.

Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení bude obsahovat podle

aktuálních podmínek dotačního programu, minimálně:

Zprávu s technickým popisem a rámcový rozpočet pro každé opatření energetické

účinnosti - v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení

možnosti poskytnutí podpory

Technické výkresy pro každé opatření energetické účinnosti,

V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí

a mladistvých bude součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického

pokynu pro návrh větrání škol - výpočetní pomůcka&quot; -„Stanovení průtoku venkovního

vzduchu a bilance C02 v učebně&quot;

Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické

dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební

objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).

Prohlášení příslušných úřadů (např. Památkový úřad, stavební povolení, je-li to nutné

atd.)

Součástí plnění dle bodu c) je i komunikace s poskytovatelem dotace při hodnocení

žádosti/žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádosti/žádostí

při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení projektu a vydání
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právního aktu (Rozhodnutí o doporučení k financování)

d) Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která

zahrnuje přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických

služeb se zaručeným výsledkem (EPC), účast na jednání hodnotící/výběrové komise

a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s klientem objednatele.

Zpracování a kompletace kompletní zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace

dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících

kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), kteří

navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů klienta Objednatele

na základě smlouvy EPC.

Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ či ve

výběrovém řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování Plnění.

Zadavatelem veřejné zakázky musí být klient Objednatele, pokud Objednatel na základě

žádosti klienta Objednatele nerozhodnejinak.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje:

o Vypracování a dokončení kompletní dokumentace pro zadávací / výběrové řízení na

základě počáteční analýzy vhodnosti pro renovaci EPC a počátečního energetického

hodnocení

o Organizace zadávacího / výběrového řízení -jednací řízení s uveřejněním v souladu se

ZZVZ či v řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování Plnění včetně:

o Posouzení splnění požadavků na kvalifikaci dodavatelů (např. posouzení žádostí

o účast);

o Součinnost se zadavatelem při prohlídkách objektů (budov) a zpracování

odpovědí na dotazy dodavatelů a při zpracování doplňujících informací k zadávací

dokumentaci;

o Posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky

zadávacího řízení a účast na jednáních s účastníky zadávacího řízení o nabídkách

jako odborný konzultant zastupující zájmy zadavatele;

o Asistence zadavateli při formulaci smlouvy s vybraným poskytovatelem EPC.
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Příloha č. Z - Cena

 

Plnění dle Rámcové dohody 7440,-
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Název: DS Energy Consulting s.r.0.

,
Mezibranská 579/7, Nové Město, 110 00

Sldlo:
Praha 1

Tel./e-mail: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 6157955

35



Příloha č. 4 - Realizační tým

Název pozice
Jméno a příjmení technika; vztah k

dodavateli

Ener etic
&#39;

s ecialista1 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Ener etic
&#39;

s ecialistaz XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Ener etic
&#39;

s ecialista3 XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Specialista zadávání veřejný ch zakázek 1 XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Specialista zadávání veřejný ch zakázek 2 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Dotační specialista XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
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Příloha č. 5 - Návrh dohodv o dílčím plnění (vzor)

DOHODA o DÍLČÍM PLNĚNÍ Č. _

Dnešního dne následující smluvní strany:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

zastoupena: _
|ČO: 44848943

DIČ: CZ699005898

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B1329

(dále jen „Objednatel&quot;)

a

se sídlem:

zastoupen:

lČOz

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u _ v _ sp.

zn. -

(dále jen „Dodavatel&quot;)

(Objednatel a Dodavatel dále společně rovněž „Smluvní strany&quot;)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dálejen „ObčZ&quot;) a Rámcovou dohodu na zajištění poskytování poradenství
v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) tuto

Dohodu o dílčím plnění č. _

(dálejen „Dohoda&quot;)
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l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 1 Rámcovou dohodu na zajištění

poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

(dále jen „Rámcová dohoda&quot;).

1.2 Objednatel postupem dle čl. |V. Rámcové dohody vyzval Dodavatele k podání nabídky,

Dodavatel řádně a včas doručil Objednateli svou nabídku a tato byla Objednatelem

vybrána jako nejvýhodnější. Uzavřením Dohody Objednatel Dodavateli na základě

Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.

u. PŘEDMĚT DOHODY

2.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění dle přílohy č. 1 Dohody (dálejen „Dílčíplnění&quot;).

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za Dílčí plnění cenu určenou v souladu s čl. VI.

Rámcové dohody a sjednanou v čl. |||. Dohody.

2.3 Dohoda spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu

smluvních stran o Dílčím plnění.

m. CENA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

3.1 Cena je mezi Smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena za 1 Počet MD v rámci Cena za počet Sazba DPH Cena za počet
MD Dílčího jednotlivých částí Dílčího MD v rámci v % MD v rámci

plnění v Kč plnění jednotlivých jednotlivých
bez DPH částí Dílčího částí Dílčího

plnění v Kč bez plnění v Kč

DPH včetně DPH

Počáteční

technické

poradenství

Zpracování

vstupní

analýzy
vhodnosti

využití

metody EPC

Příprava

povinných

příloh a

zpravování
žádosti o
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pod pvoru
z OPZP

Asistence při
zadávání

veřejných
zakázek na

poskytovatele
EPC (ESCO)

nÍÍÍ--I--I-

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

IV. TERMÍN POSKYTNUTÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje, že Dílčí plnění poskytne a předá Objednateli k akceptaci dle čl.

VIII. Rámcové dohody v termínu

Dodavatel zahájí poskytování příslušné části Dílčího plnění dle přílohy č. 1 Dohody až na

základě písemného pokynu Objednatele.

Dodavatel se zavazuje k proaktivnímu přístupu během poskytování Dílčího plnění,

přičemž za proaktivní přístupje považován stav, kdy Dodavatel aktivně a v maximálním

předstihu upozorňuje Objednatele a klienta Objednatele na podklady a požadavky, které

mohou ovlivnit poskytování Dílčího plnění v čase, kvalitě a za sjednanou cenu.

Objednatelje oprávněn Dohodu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní

dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení

výpovědi Dodavateli. Výpověď dle tohoto odstavce Dohody může být i částečná

a Objednatel může Dohodu vypovědět ve vztahu kjakékoli části Dílčího plnění.

Dodavatel je oprávněn Dohodu písemně vypovědět z důvodu, že neobdrží pokyn

Objednatele k zahájeníjakékoliv části Dílčího plnění dle odst. 4.2 Dohody do 2 let ode

dne nabytí účinnosti Dohody. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem

měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli.

v. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

uveřejněním vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dohody vregistru smluv zajistí

Objednatel.

Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny Dohodou, se řídí Rámcovou

dohodou.

Není-li v Dohodě stanovenojinak nebo neplyne-li z povahy věcijinak, mají veškeré pojmy

definované v Rámcové dohodě a použité v Dohodě stejný význam jako v Rámcové
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dohodě.

5.4 Nedílnou součástí Dohodyjsou následující přílohy:

o Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dílčího plnění

Praha dne dle elektronického podpisu i dne dle elektronického

podpbu

za objednatele za Zhotovítele

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)

za objednatele

(podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dílčího plnění
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Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů

V souvislosti s plněním Rámcové dohody nebo Dohod 0 dílčím plnění (společně dále v této

příloze č. 6 Rámcové dohody jen „Podkladová smlouva&quot;) bude docházet ke zpracování

osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dálejen „GDPR&quot;)

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen

„Zákon&quot;), k nimžje Objednatel v pozici správce osobních údajů (Objednatel dále v této příloze

č. 6 Rámcové dohody jen „Správce&quot;), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 GDPR Dodavatelé

jako zpracovatele osobních údajů (Dodavatel dále vtéto příloze č. 6 Rámcové dohody jen

„Zpracovatel&quot;) zpracováním osobních údajů tak, jak se v této příloze č. 6 Rámcové dohody

uvádí (Správce a Zpracovatel společně dále v této příloze č. 6 Rámcové dohody jen „Smluvní

strany&#39; nebojednotlivě „Smluvnístrana&quot;). Tato příloha č. 6 Rámcové dohodyje, na Podkladové

smlouvě závislou, smlouvou ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR, tj. smlouvou o zpracování

osobních údajů (dále v této příloze č. 6 Rámcové dohodyjen „Smlouva&quot;).

l. POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v SOUVISLOSTI s PODKLADOVOU SMLOUVOU A PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ

1.1 Správce tímto Zpracovatelé pověřuje zpracováním osobních údajů poskytovaných

Správcem v rámci plnění Podkladové smlouvy. Zpracovatel je povinen zpracovávat
osobní údaje pro Správce na základějeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému

plnění povinností Zpracovatelé vyplývajících pro něj z této Smlouvy a z Podkladové

smlouvy.

Il. DOBA ZPRACOVÁNÍ

2.1 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti této Smlouvy a v závislosti

na trvání Podkladové smlouvy. Povinnosti Smluvních stran týkající se ochrany osobních

údajů se Smluvní strany zavazují plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy, pokud
z této Smlouvy nebo z povahy té které povinnosti nevyplývá, že mají trvat i po zániku

její účinnosti.

Ill. POVAHA A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

3.1 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje automatizované s přispěním výpočetní

techniky, přičemž příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

3.2 Účel zpracováníje definován účelem plnění předmětu Podkladové smlouvy, přičemž se

zejménajedná o tyto činnosti:

a) zajištění poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

pro klienty Správce a

b) kontrola poskytování poradenství Správcem.

IV. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.1.1

5.1.4

Zpracovatel na základě této Smlouvy pro Správce zpracovává osobní údaje

následujících kategorií subjektů údajů:

a) klienti;

b) osoby zastupující klienty, včetně kontaktních osob klienta.

Zpracovatel na základě této Smlouvy pro Správce zpracovává následující typy osobních

údajů:

a) identifikační údaje (zejménajméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození);

b) kontaktní údaje (zejména adresa trvalého bydliště, případně adresa

pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa);

c) jen u klienta: údaje o produktové smlouvě ajejím plnění;

d) jen u podnikajícího klienta: údaje o podnikání (zejména např. místo podnikání,
IČO, specifikace podnikatelského oprávnění a podnikatelské činnosti, plátcovství
DPH, vedení účetnictví, údaje o spojeních sjinými podnikateli).

Zpracovatel na základě této Smlouvy pro Správce nezpracovává:

a) citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 9 GDPR a/nebo

b) osobní údaje, které se týkají rozsudků v trestních věcech a trestných činů

ve smyslu čl. 10 GDPR.

POVINNOSTI ZPRACOVATELE, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZPŮBOB HLÁŠENÍ

BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Zpracovatelje při zpracování povinen:

zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s touto Smlouvou a v žádném případě je

nezpracovávat pro vlastní účely;

zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Správce;

pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi

Zpracovatelé dohodnutými v rámci této Smlouvy se považuje za prováděné v souladu

s instrukcemi Správce. V případě, že by Zpracovatel došel k závěru, že některá z instrukcí

Správce je v rozporu s GDPR nebo s jakýmkoli jiným právním předpisem v oblasti

ochrany osobních údajů, je povinen Správce na tuto skutečnost neprodleně písemně

upozornit;

řídit se instrukcemi Správce v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo

mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracováníjiž neukládá právo Evropské unie

nebo členského státu, které se na Zpracovatelé vztahuje; v takovém případě Zpracovatel

Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní

předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy (včetně

pracovníků Zpracovatele) zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná

povinnost mlčenlivosti, a dále že tyto osoby budou dodržovat stanovená bezpečnostní

opatření a podmínky pro zpracování osobních údajů dle této Smlouvy;
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5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

zajistit kontinuální odpovídající proškolování svých pracovníků nakládajících s osobními

údaji dle této Smlouvy v oblasti ochrany osobních údajů;

při zohlednění povahy zpracování poskytnout Správci veškerou součinnost, kterou

bude potřebovat pro splnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů

údajů. Zpracovatel je povinen pokynům Správce v této souvislosti vyhovět ve lhůtě

stanovené Správcem ve vztahu ke každé individuální žádosti.

V případě, že by subjekt údajů uplatnil svou žádost ve vztahu ke Zpracovatelem

pro Správce zpracovávaným osobním údajům přímo u Zpracovatele a nikoli u Správce,

zavazuje se Zpracovatel takovou žádost Správci zaslat prostřednictvím e-mailu

na adresu dpo@cmzrb.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř

(24) hodin odjejího obdržení;

být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce (i) zajistit úroveň

zabezpečení zpracování, (ii) ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů
Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, (iii) posuzovat vliv

na ochranu osobních údajů a (iv) realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu

osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací,jež má Zpracovatel
k dispozici;

v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje bud&#39; vymazat, nebo vrátit

Správci po ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy, a vymazat existující kopie,

pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních

údajů;

poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny

povinnosti stanovené GDPR;

umožnit Správci audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem či jím pověřeným
audítorem u Zpracovatele, a v rámci těchto auditů a/nebo inspekcí poskytnout Správci

čijemu pověřenému auditorovi veškerou potřebnou součinnost. Povinnost dle tohoto

odst. 5.1.10 trvá ještě tři (3) měsíce po ukončení účinnosti této Smlouvy;

dodržovat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, ke kterým má přístup
vsouvislosti s Podkladovou smlouvu, resp. touto Smlouvou, a to včetně období

po skončení této Smlouvy;

nesdělovat osobní údaje třetím osobám, ledaže bude mít předem výslovný pokyn

Správce. Zpracovatelje však oprávněn, na základě písemného pokynu Správce, sdělovat

osobní údaje jiným zpracovatelům pověřeným Správcem. Pokyn Správce musí

obsahovat jasnou identifikaci zpracovatele, rozsah osobních údajů, které mají být

předány a prostředky pro zajištění zabezpečení předání osobních údajů;

nepověřovat zpracováním osobních údajů dle této Smlouvy další osoby (dálejen „Další

zpracovatelé&quot;).

V případě, že by Zpracovatel zamýšlel do zpracování osobních údajů dle této Smlouvy

zapojit Další zpracovatele,je o tom povinen Správce písemně informovat alespoňjeden

(1) týden před zahájením zamýšlené spolupráce s Dalším Zpracovatelem a Správci sdělit

zejména, kterými činnostmi zpracování osobních údajů zamýšlí Dalšího zpracovatele

pověřit, identifikační a kontaktní údaje Dalšího zpracovatele a bude-li to Správce
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5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

5.1.18

5.2

považovat za potřebné k posouzení navrhované spolupráce mezi Zpracovatelem
a Dalším zpracovatelem případně další Správcem vyžádané informace či návrh smlouvy.
Smlouvu s Dalším zpracovatelem smí Zpracovatel uzavřít pouze v případě, že mu

správce ve lhůtějednoho (1) týdne od obdržení informace nesdělí námitku.

Zpracovatel je povinen smluvně zavázat Dalšího zpracovatele k povinnosti plnit

Zpracovatelovy povinnosti dle této Smlouvy a případné další pokyny Správce v oblasti

ochrany osobních údajů.

Neplní-li Další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá

Správci za plnění povinností daného Dalšího zpracovatele i nadále Zpracovatel.

Zpracovatel je rovněž povinen oznámit Správci ukončení spolupráce s kterýmkoli
z Dalších zpracovatelů, a to nejpozději do tří (3) dnů od ukončení spolupráce.

V případě, že ke dni podpisu Podkladové smlouvy Zpracovatel využívá Další

zpracovatele, je povinen Zpracovatel informovat o této skutečnosti Správce
a nejpozději dojednoho (1) týdne od nabytí účinnosti Podkladové smlouvy poskytnout

Správci seznam Dalších zpracovatelů, kteříjsou zapojení do zpracování osobních údajů
v souvislosti s Podkladovou smlouvou, včetně údajů o dalších zpracovatelích, se kterými

případně spolupracují Další Zpracovatelé, a to elektronicky na adresu elena@cmzrb.cz.

Dojde-li ke změně v poskytnutých údajích uvedených v seznamu, zavazuje se

Zpracovatel Správci bez zbytečného odkladu stejným způsobem zaslat aktualizovaný

seznam;

bezodkladně oznamovat Správci veškerá porušení zabezpečení osobních údajů nebo

podezření na ně způsobem Správcem stanoveným;

pokud je to vzhledem k činnosti Zpracovatelé vykonávané pro Správce relevantní,

poskytnout subjektům osobních údajů v okamžiku získání osobních údajů, informace

Správce o zpracování osobních údajů, a to vždy aktuální a ve formátu stanoveném

Správcem;

neprodleně oznámit provádění kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů
ve věci osobních údajů zpracovávaných pro Správce a poskytnout Správci na jeho
žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu;

sdělit Správcijméno, příjmení a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
v případě, že je (nebo bude) dle GDPR povinen pověřence jmenovat, nebo tak učiní

dobrovolně;

neprodleně oznámit Správci provádění kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních

údajů ve věci osobních údajů zpracovávaných pro Správce a poskytnout mu na jeho
žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu.

Zpracovatel přijal a udržuje taková bezpečnostní technická a organizační opatření,

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,

kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému

neoprávněnému zpracování,jakož i kjinému zneužití osobních údajů.
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5.3

5.4

VI.

6.1

VII.

7.1

Zpracovatel přijal a udržuje veškerá bezpečnostní opatření a pravidla směřující

kzajištění přiměřené úrovně zabezpečení, se kterými byl Správcem prokazatelně
seznámen před zahájením zpracování osobních údajů, nebo bude prokazatelně
seznámen v budoucnu.

V případě ukončení účinnosti této Smlouvy nejsou Zpracovatel, resp. jeho pracovníci,

popř. pověřené třetí osoby, kteří přišli do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti.

Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti této

Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Zpracovateli.

Oznámení porušení zabezpečení osobních údajů nebo podezření na něj se činí e-

mailem na adresu XXXXXXXXXXXX (v kopii vždy na adresu incident@cmzrb.cz). Jde-li

o závažné, bezprostředně hrozící nebo trvající porušení zabezpečení osobních údajů,je
oznamovatel povinen nejdříve provést oznámení telefonicky na linku XXXXXXXXX

(nedovolá-li se, pak na linku 255721375) a oznámení potvrdit a upřesnit e-mailem.

Nepodaří-li se provést telefonické oznámení do třiceti (30) minut, je oznamovatel

povinen provést ihned oznámení e-mailem. Oznámení porušení zabezpečení osobních

údajů nebo podezření na něj musí zahrnovat alespoň:

a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně,

pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů
a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;

b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného
kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;

c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;

d) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhuje k přijetí s cílem vyřešit
dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření
ke zmírnění možných nepříznivých dopadů;

e) datum a čas vzniku porušení zabezpečení osobních údajů,je-li možné tyto údaje
určit.

Pokud není možné poskytnout Správci informace podle písm. a) až e) výše současně,

mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

Vtomto odst. 5.4 uvedené povinnosti Zpracovatele se uplatní obdobně, pokud

kporušení zabezpečení osobních údajů dojde u Dalšího zpracovatele nebo dalšího

zpracovatele spolupracujícího s Dalším zpracovatelem.

ODMĚNA

Smluvní strany se dohodly, že odměna Zpracovatele za plnění povinností dle této

Smlouvyjejiž zahrnuta v odměně Zpracovatele sjednané v Podkladové smlouvě.

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A SAN KCE

Zpracovatel odpovídá za jakoukoli újmu, která Správci či třetím osobám vznikne

porušenímjeho povinností na základě této Smlouvy a/nebo GDPR.
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7.2

7.3

VIII.

8.1

8.2

Zpracovatel rovněž odpovídá zajakoukoli újmu, která Správci či třetím osobám vznikne

porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy a/nebo z GDPR Dalším

zpracovatelem či s ním spolupracujícím dalším zpracovatelem.

V případě, že Zpracovatel, Další zpracovatel či další zpracovatel spolupracující s Dalším

zpracovatelem poruší pravidla nakládání s osobními údaji stanovená v této Smlouvě

a/nebo v GDPR, může se Správce domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil

závadný stav, resp. aby zajistil, že takto učiní Další zpracovatel či s ním spolupracující
další zpracovatel. Dále může požadovat smluvní pokutu ve výši 100 OOO Kč (slovyzjedno
sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení bez ohledu na to, zda bylo

způsobeno Zpracovatelem, Dalším zpracovatelem či s ním spolupracujícím dalším

zpracovatelem Zpracovatel se zavazuje Správci tuto smluvní pokutu uhradit do dvaceti

jedna (21) dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejímu zaplacení. Úhradou smluvní

pokuty dle tohoto odstavce není dotčeno právo Správce na náhradu újmy.

SKONČENÍ SMLOUW, RESP. PODKLADOVÉ SMLOUW

Tato Smlouva skončí:

a) uplynutím sjednané doby trvání; nebo

b) na základě dohody Smluvních stran; nebo

c) ke dni skončení Podkladové smlouvy; nebo

d) odstoupením od Podkladové smlouvy Správcem,jakje blíže specifikováno v čl. VIII.

odst. 8.2 a 8.3 této Smlouvy.

Smluvní strany tímto sjednávají nový důvod pro odstoupení od Podkladové smlouvy

Správcem. V případě, že:

a) v rámci některého z auditů či ínspekcí provedených Správcem či jím pověřeným
auditorem u Zpracovatele ve smyslu čl. V odst. 5.1.10 této Smlouvy budou zjištěny
vážné nedostatky v nakládání s osobními údaji Zpracovatelem a Zpracovatel tyto

nedostatky neodstraní do dvou (2) týdnů, nebude-li s Správcem odsouhlasena jiná
lhůta nebo Správce sám nestanoví delší lhůtu; nebo

b) Správce zjistí, že Zpracovatel porušil některé z ustanovení čl. V. odst. 5.1.1 až 5.1.3,

5.1.11 až 5.1.14, 5.3 a 5.4 této Smlouvy; nebo

c) Správce zjistí, že Zpracovatel porušil některé z ustanovení čl. V. odst. 5.1.4 až 5.1.7,

5.1.9, 5.1.10, 5.1.15 a 5.1.17 a na písemnou výzvu Správce, ve které mu dal

přiměřenou lhůtu k nápravě Zpracovatel nápravu nezajistil; nebo

d) dojde kjakémukoli úniku osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem zjakékoli

příčiny (např. zcizení dat pracovníkem Zpracovatele; hackerský útok na IT

infrastrukturu Zpracovatele; nevyhovující způsob likvidace dokumentů obsahujících
osobní údaje atd.);

je Správce oprávněn odstoupit od Podkladové smlouvy, bez ohledu na důvody uvedené

pro odstoupení v Podkladové smlouvě, avšak způsobem v ní uvedeným. Zpracovatelje
v takovém případě povinen neprodleně předat Správci veškeré zpracovávané osobní

údaje ve standardním elektronickém formátu a poskytnout mu veškerou součinnost

nutnou pro zachování činnosti Správce.
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8.3

IX.

9.1

Ustanovení čl. VIII. odst. 8.2 této Smlouvy platí obdobně v případě, že by k pochybením
dle vněm uvedených písm. a) až d) došlo u Dalšího zpracovatele či sním

spolupracujícího dalšího zpracovatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správceje oprávněnjednostranně písemným oznámením doručeným Zpracovateli:

a) rozšířit čijinak změnit v čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy stanovený rozsah kategorií

subjektů údajů,jejichž osobní údajejsou dle této Smlouvy zpracovávány;

b) rozšířit či jinak změnit rozsah typů zpracovávaných osobních údajů stanovený
v čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy;

c) změnit čl. V. odst. 5.4 této Smlouvy.

48



Příloha č. 7 - Situace považované za porušení rámcové dohodv

Dodavatel nebo jeho poddodavatel

a) je v úpadku, je v platební neschopnosti, je v likvidaci, jeho záležitosti jsou spravovány

b)

c)

Iikvidátorem nebo soudy, uzavřel dohodu s věřiteli, má pozastavenou obchodní činnost

nebo je v jakékoliv obdobné situaci vyplývající z obdobného postupu stanoveného

vnitrostátními právními předpisy;

v posledních pěti letech byl proti němu vynesen pravomocný rozsudek nebo pravomocné

správní rozhodnutí z důvodu porušení jeho povinností týkajících se placení daní nebo

příspěvků na sociální zabezpečení v souladu s platnými právními předpisy a tento závazek

zůstal neuhrazen, ledaže bylo uzavřeno závazné ujednání ojeho úhradě;

v posledních pěti letech dodavatel / poddodavatel nebo osoby s pravomocí zastupování,

rozhodování nebo kontroly nad ním byli odsouzeni za trestný čin týkající se jejich

profesionálního chování pravomocným rozsudkem, který by mohl ovlivnitjejich schopnost

plnit Rámcovou dohodu nebo Dohodu o dílčím plnění a který byl vynesen pro některý

z následujících důvodů:

(i) nedbalostní poskytování zavádějících informací, které mohou mít podstatný vliv, nebo

podvodné zkreslení informací požadovaných pro ověření neexistence důvodů pro

vyloučení či splnění výběrových kritérií nebo při plnění smlouvy či dohody;

(ii) uzavření dohod s dalšími osobami za účelem narušení hospodářské soutěže;

(iii) pokus o nepřiměřené ovlivnění rozhodovacího procesu zadavatele během zadávacího

řízení;

(iv) pokus o získání důvěrných informací, které by mu mohly poskytnout nepřiměřené

výhody v zadávacím řízení;

d) v posledních pěti letech byl proti dodavateli/ poddodavateli nebo osobám s pravomocí

zastupování, rozhodování nebo kontroly nad ním vynesen pravomocný rozsudek

zdůvodu:

(i) podvodu;

(ii) korupce;

(iii) účasti ve zločinném spolčení;

(iv) praní špinavých peněz nebo financování terorismu;

(v) teroristických trestných činů nebo trestných činů spojených s teroristickými aktivitami

nebo podněcování k těmto trestným činům, napomáhání k nim nebo pokus o jejich

spáchánt

(vi) dětské práce ajiných forem obchodování s lidmi;
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e) podléhá rozhodnutí o vyloučení obsaženému v databázi systému včasného odhalování

rizik a vylučování hospodářských subjektů (EDES) vedené Evropskou komisíz podlejejího

zveřejněného seznamu.

Z
https://ec.europaeu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-|ifecycle/implementation/anti-

fraud-measures/edes_en#the-database
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