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Smlouva o poskytování služeb c. oR/21174332

,,Technický dozor investoľa při ľealizaci stavby Speciální zŠ, uŠ a
praktická školą Ústí nad orticí - půdní vestavba a rekonstľukce Wc"

P21V00000186

Smluvnĺ stranv

Obiednatel:

Poskvtovatel:

Pardubický kraj
Sídlo - adresa:

Zastoupen:

osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

lČ:

DlČ:
Bankovní spojení:

Komenského náměsti 125, 532 11 Pardubice
Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucĺm

odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického

kraje
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Aneta Šixlová
nebo lng. Eva Pospíšilová
70892822
cz7 0892822, neplátce DPH
ČSoB, a.s.

ć'Ú.220430221ĺ0300
a

Jaroslav Pulkrábek
Sídlo - adresa:

Zastoupen:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

lČ:

DlČ:
Bankovnĺ spojení:

Neratov 6, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jaroslavem Pulkrábkem

Jaroslav Pulkrábek

056 82 959

Sp' zn. zápisu v oR: Żvrcrclz4lNol, oŽu ľĺm Pardubic

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsĺce a roku tuto smlouvu o poskytování sluŽeb na výkon
technického dozoru investora (dále jen ,,smlouva"):

Glánek l.
Předmět smlouvv

1. Předmětem plněnĺ dle této smlouvy je komplexĺí zajištění sluŽeb technjckého dozoru
investora v průběhu realizace stavby ',Speciální zs' Ms a praktická škola Ustí nad orlicí
_ půdnĺ vestavba a rekonstrukce WG" a všech souvisejících činností nezbytných pro
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Kra kÝ úřad Pardubického kraie

řádnou realizaci uvedené stavby. Poskytovatel bere na vědomí, Že sluŽby podle tétosmlouvy jsou poskytovány v rámci 
^projektu spolufinancovaného z lntegrovanéhoregionálního operačnĺho programu' speiiticxe póvinnosti vyplývající z tohoto zaŕazeni aodkaz na kompletní podmínky příslušného operačního programu jsou uvedeny' v příloze č. 1této smlouvy.

2' Poskytovatel se,zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti vrozsahu a za podmínek
stanovených touťo smlouvou.

3' objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovenýchtouto smlouvou.

Glánek ll.
Rozsah činnosti

1 Pos.kytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpecĺt zejménanásledující činnosti:
a) seznámit se s projektovou dokumentací stavby, stavebními povolenĺmi, smlouvou odílo uzavř"noY 

T."1| oojgtęlelem a zhotovitelem stavby ,,Speciální;{:ů"Š ;praktická škola Ustí nad orlicĺ - půdní vestavba a rekonstiukce Wc,,(áále jen
,,smlouva o dílo") a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,

b) účastnit se na předání a převzetístaveniště,
c) podílet se na. průběżném dopracování a změnách realizačních dokumentací (účast

na jednáních/poradách a místních šetřeních),
d) dohlíŽet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s předanou projektovou

dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo,-nesmí být prováoeny pl.ace nad rámecsmlouvy o dílo. bez jejich odsouhlasení, jakékoli_změny 
'ű.i oĺ řešeny vezměnovém řĺzeni,

e) kontrolovat dodrżování podmínek stavebního povolení a jiných závazných správníchrozhodnutívydaných ke stavbě po dobu realizace stavby,
Đ kontrolovat dodrŽovánÍ stavebního zákona a dalších předpisů, norem azávaznýchpokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlíŽet naä provááěním preoepsanýcń

zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišt'ovat doklady o nich,
g) spolupracovat . s au.tory projektu' koordinovat poŽadavky autorských dozorůprojektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhótovitelů pii souběhu prací,
h) prověřovat části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo sestanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotoäokuméntace,i) kontrolovat věcnou.a-cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladŮ a faktur,jejich soulad s podmínkami uvedenýmĺ ve śmlouvě o dílo stĺm, Že ĺatturouané

poloŽky musí být důkladně prověřeny.a nesmí být fakturovany polózry' rtere nebyly
dodány; dále zajĺšt'uje jejich předání ôbjednateli ŕ proplacení, 

- '

j) vést přehled čerpání jednotlivých poloŽek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání
nebo přečerpání,

k) zajišťovat od uŽivatele protokolární potvrzení dodávek, které mají charakter movitýchvěcí (účet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetlŕu ĺJeet 028) předpotvrzením zjišťovacího protokolu, l - --' \-'--

l) navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové
dokumentace Ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavny a ôo1"än.t"l"',

m) dohlíŽet nad řádným vedením stavebních deníků, zaznamenávat všechnyskutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, konirolovat .apiśv zhotovitele
a vyjadřovat se k nim,

a
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Kraĺský úřad Pardubického kraĺe

n) odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které-
neprodluŽují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny
předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,

o) ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných
podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

p) uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti stavby nebo budoucího
provozu dokončené stavby,

q) dohlíŽet nad dodrŽováním bezpečnostních a poŽárních předpisů, nad udrŽováním
pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uŽivatele a
objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě

: ohroŽenístavby ŽiÝelnými událostmi,
r) kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na

nedodżení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady
pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení
vzniklých prodlev,

s) uplatňovat práva zezávazkových vztahů v rozsahu zabezpećované ěinnosti po dobu
realizace stavby,

t) zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,

u) svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesĺlat je

v) ffiřTl'ff lolTJľJ;'"sovat podklady pro pravidelnou měsíční fakturaci (soupisy
prací a zjišťovací protokoly),

w) sledovat a evidovat množstvĺ méně a více prací- dle dohody s objednatelem,
x) sledovat časový harmonogram stavby,
y) kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad

zaznamenán ím všech odchylek,
z) příprava přejímky dokončeného díla a kolaudačního řízení stavby, zajištění všech

potřebných dokladů, Účast při převzetí,

aa) kontrola odstranění vad a nedodělkŮ zjištěných při převzetĺ a při kolaudaci
v dohodnutých termĺnech,

bb) kontrola vyklizení stavenĺště,
cc) bezodkladně informovat objednatele o všech závaŽných skutečnostech, plnit jeho

další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,
dd) zajistit další činnosti a Úkony vyplývajícĺ z předmětu dĺla výše nespecifikované, které

je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci, popř.
k předčasnému uŽívání nebo zkušebnímu provozu stavby.

2' Poskytovatelje povinen v závislosti na plněnívýše uvedené smlouvy informovat objednatele
o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

3. Poskytovatel si je vědom, Že ve smyslu $ 2 písm' e) zákona ć,. 320ĺ2001 sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšĺch předpisů, je
povinen spolupŮsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost .
v přĺpadě, Že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne'

cIánek ltl.
Pľáva a povannosti poskvtovatele

1. JestliŽe se poskytovatel v průběhu plnění svých závazkťl podle této smlouvy dozví
o skutečnostech, nasvědčujících tomu, Že kvalita prováděných prací neodpovĺdá
podmínkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší neŽ stanovené
rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného

t
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2

3

souboru staveb by mohly být ohroŽeny, je povínen o tom neprodleně informovatobjednatele.

Poskytovatel je p.ovin'en při plnění 
'smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmuobjednatele, dle platných právních předpisů.

článek V.
Doba trvánĺ

Smlouva se uzavírá na dobu do uvedení stavby do. trvalého provozu nebo vydáníkolaudačního souhlasu a do odstranění u"o á něooJđlrďáĺla, nejdéle však do 30. 9. 2022.
Smluvní strany mohou tuto smlouvu, písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsícazać'iná běŽet prvním dnem kalendářńího měsícé'ná.i"ouiĺ.ího po doručení výpovědi. Přiukončení smluvního. vztahu výpovědí, má .poskytou"t"l-p'ávo ná pońeiňóu eart odměnyodpovídající činnosti, kterou ř3dně vykonal oo óo.i"áńĺłio one výpovědní lhůty. Poměrnáčást odměny bude zaplacena,jak je uvedeno v ei. lý" ňeJonoono,í-ii ..úeá.tnícijinak.
Smluvní strany ujednávají, Že tato smlouva 

711il<á v případě, kdy objednatel upustí odzáměru předmětnou stavbu realizovat, a to zjakéhokoli drivoou.

4

Poskytovatel je povinen prokázat před uzavřením této smlouvy existenci jeho pojištěníodpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u prĺ'e .ouvislosii s činností poskytovatelepřĺ plnění této smlouv1 a t9 ve výši pojistného plnéniminimalno 25o ooo,- K;. Poskytovatelje povĺnen uvedéný pojistný stanáard po dobu plnenĺ*louuv nezhoršit.
Poskytovatel sdělí objednateli kontaktní údaje osob, které budou čĺnnost, jež je předmětemsmlouvy, fyzicky vykonávat, bez zbyteč,neno äorlaou po u."uření smlouvy. V případě změnyv těchto osobách poskytne nové kóntaktní údaje ońl"äň"]"ii ihned.

článek lV.

1' odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí:Cena bez DPH: 29o ooo,- Kč (dále jen smluvní odměna)
Poskytovatel nenĺ plátcem DPH

2' Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročĺtelná za veškeré činnostiposkytovatele uvedené dle této smlôuvy. bpH ouJe iakturována podle zákona č.235l2oo4Sb', o danlz přidané hodnoty, platnéhoa účinného ke dni uskuteéněnízdanĺtelného plněnĺ.Smluvnístrany ujednávají, že při změně sazby ĎpH š" cena díla vč. DPH navyšuje/sniŽujev souladu s touto změnou sazby.
3' Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů' Strany výslovně stanoví, Že veŠkeré nákladyposkytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v šoulaou bodem 1 tohoto článku.4' Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny .oo""'o'ĺ.í délcesmlouvy' Přílohou každé faktury bude specifikace rożśanu proveoeńyc6 činnostĺ.5' Doba splatnostĺ bude činit 30 kalendářních dnŮ ode dne prokazatelného doručení fakturyobjednateli' Zaplacením se pro Účely této smlouvy iozumĺ odepsání prĺ.iůsne částky z účtuobjednatele na účet poskytovatele.
6' Faktura musí obsahovat veškeré náleŽitosti daňového dokladu podle platných obecnězávazných právních předpisŮ. objednatel si vyłliázuje právo před uplynutím lhŮty splatnostivrátit fakturu, pokud neobsahuje pożadovane'nál".itá.ti nebo obsahuje nesprávné cenovéúdaje' oprávněným vrácením ŕakiury'přestává noz"i pĺuoonilňJt" .pĺatnosti. od doručeníopravené nebo přepracované fakturý běŽí nová lhůta śplatnosti. -|-'--_' J

1

2

t
".3

t
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clánek V!.
Sankce. moŽnost odstoupení od smlouvv

1. Vpřípadě, Že poskytovatel porušĺ své povinnosti vyplývající ztéto smlouvy nebo stanovené
zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 o/o z celkové dohodnuté
odměny včetně DPH za každéjednotlivé porušení vtermínu do 30 dnů od doručení výzvy
k úhradě smluvní pokuty.

2. Celková výše sľĺ;luvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena
částkou 40 o/o z celkové smluvní ceny.

3' Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody
vzniklé činností poskytovatele.

4' Šxooy vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se posTytovatel zavazuje zaplatit
objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši
prokazatelně informován.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. lV smlouvy je poskytovatel oprávněn
uplatňovat smluvní pokutu ve výšĺ 0,05 % z fakturované částky za kaŽdý den prodlení'

6. Porušení závazkŮ uvedených v Článku ll., bod 1., pod písm. a), d), e), 0, h), i), j) k) o), q), r),
t), v) poskytovatelem a rovněŽ případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musí být
zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto
článku, je povaŽováno za podstatné porušení smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany
dohodly, Že je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek Vll.
Závěreěná ustanovení

1. Tato Smlouva můŽe být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
2' V případě změny údajů uvedených v záhlavi smlouvy týkající se smluvních stran je povinna

ta smluvní strana, u které zména nastala informovat o ní druhou smluvní stŕanu, a to
průkazným zpťlsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

3. S ohledem na právní úpravu zákona ć. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném zněnĺ,
ujednávajĺ smluvní strany následující:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
c) Smluvní strany prohĺašují, że Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního

tajemstvíve smyslu ust' $ 504 občanského zákoníku.
d) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den

od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku'
4' Nedílnou součástí této smlouvy je přĺloha č. 1 - Povinnosti poskytovatele vyplývajĺcí

z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu.

5. Smluvní strany uzavirajĺ tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 20161679 ze dne 27' dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobnĺch údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení směrnice
95/46/Es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou pouŽity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo lri plncnĺ zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
oficiál n ích strá nkách Pard ubického kraje www. pardubickvkraj. czlqdpr.

6. Tato smlouva s9. vyhotovuje ve třech stejnopisech, znichž kaŽdý má platnost originálu.
objednatel obdrŽí dvě vyhotovenĺ a poskytovatel obdrżíjedno vyhoĺovení.

I
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7 ' Smluvní strany prohlašují,- Že ujednání v této Smlouvě obsaŽená jsou jim jasńá asrozumitelná, jsou jimi míněnaváżně a byla učiněńä na základđl"ii"r' 'prave a svobodnévůle. Na důkaz tohoto tvzení smluvní strańŕpŕińóiú;i .ĺzé ;;é póáóiśy." '

V Pardubicích dne: 1 
3, 09. 2021

Objednatel: Poskytovatel

Pa kľaj Jaroslav ľábek
Miroslav Janovský

vedoucí odboru rozvoje
Krajského úřadu
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Registrační číslo projektu:
Název operačního programu:
Číslo a název výzvy lRoP:

Kra úřad Pardubĺckého e

Příloha č. 1 ke smlouvě č,. oR/2Ll74g32.

Povinnosti posĘtovatele služeb vyplrývající z finanční spotuúčasti
evropshých fondů na reatĺzacĺ projelGu

Název projektu: Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad orlicí - půdní vestavba a
rekonstrukce WC
c2.o6.2.67 / 0.0 / o.o / L8 _108 / OOLt4s3
lntegrova ný regionální operační program (dále jen,, lRoP')
Yýzva č' 86, lnfrastruktura vedoucí k přeĆhodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Řídícíorgán:

1) Na každé faktuře budou jednoznačně uvedeny identifĺkační údaje projektu/stavby, ke které seposkytované služby vztahují: projekt realizovaný v lRoP,,Speciátní źs, lvls 
" 

p'"ktická škola Ústí nadorllcí - půdní vestavba a rekonstrukce WC", registrační čísto: CZ.06 .2.67lo.o|o.olt8_Lo8ĺoo11493'
Faktury musí obsahovat účel fakturovaných čáitek, vše plně v souladu s rozsahem činnosti v rámcismlouvy.

2) Poskytovatel si. je vědom, že ve smyslu $ 2, písm' e), zákona č.32o/2oo1'Sb., o fĺnanční kontroleve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, je povĺnen poskytnoutsoučinnost při výkonu finanční kontroly a to v případc, ze t tomu bude objednatelem vyzván.
3) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékolivdokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat iniormace a umožnĺt vstup do svého sídlaa jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo i"r,o ,".ľ!r;' 

'ä;oji;,se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutív rozsahu, který souvisí s projektem. Poskytovatel se dále zavazujeprovést v požadovaném termínu,rozsahu a kvalĺtě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a ĺnformovat o nich příslušnýkontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
Kontrolnímĺ orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetnímdvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Mĺnisterstvem fĺnancí ć*, ć""ir". pro regĺonální rozvojčeské republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími ministerstvy, jakoži dalšími orgányoprávněnýmĺ k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

4) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnějšíaudit. Poskytovatelje povinen při výkonu audĺtu spolupůsobit.
5) Poskytovatel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu.
6) Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady souvisejícís realizací projektu minĺmálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisechstanovena lhůta delšínež v evropských předpisech, musíposkytovatel dodriet pro úschovu tuto delšílhůtu' Poskytovatel je povinen umožnit přístup k dokuńentaci projektu minimálně do konce roku2029. '--.-'F' """""(

7) 
,Poskytovatel 

je povĺnen minimálně do konce roku 2028 poskytovat ĺnformace a dokumentacĺ1vztahujícíse k projektu zaměstnancůmĺebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Mĺnisterstva promístní rozvoj čR, Ministerstva financí ČR, Evropské komisä, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
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kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,Ao"),Platebního a certĺfikačního orgánu (dále jen

,,Pco"), příslušného orgánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státnísprávy) a je povinen

informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost

informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále té

povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řo lRop, PCo nebo Ao poskytnout veškeré informace

o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň je povinen vytvořit podmínk

k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost'

8) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace

související s realizací projektu a to Ve lhůtě stanovené objednatelem.

9) Další povinnosti poskytovatel; vyplývají také z oňecných pravidel pro žadatele a příjemce a ze
specĺfických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalšíclí-dokumentů dostupných

n6 https://irop.mmr.czlcs/vvzvv/seznam/vvzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu pro výzvu

lRoP č' 86.

10) Poskytovatel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční

listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat identifikační údaje projektu a stavby, ke které se
poskytované služby vztahují - viz odst. 1).

***
* *
* *
* ****

EVRoPSKÁ UNlE
Evropský fond pro regionální rozvoj

lntegrovaný regionální operačnĺ program @l M IN ISTERSTVO
PRo MĺsTNĺ
RozVoJ ČR
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