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~ . * Operaéni program Zaméstnanost

Smlouva o dilo
(die § 2586 - 2635 zékona C. 89/2012 8b., obéansky zakom’k, v platném zném‘)

Smluvni strany:

Magdaléna, o.p.s.
se sfdlem: Véelnik 1070, 252 10 Mniéek pod Brdy
zastoupena’: Mgr. Ondfejem Sklenafem, reditelem
1C: 25617401
DIC: CZ 25617401
bankovni spojem’: Ceska’ spofitelna as.
Cislo L'Jétu:

(da’le také jako ,,dodavatel“)

a

Centrum sociélnich a zdravotnich sluieb mésta PFibram
se sidlem: Brodské 100, 261 01 Pfibram VHI
1C: 47067071
DIC: CZ 47067071
Zastoupen: Mgr. Tomééem Ciprou, feditelem
bankovni spojeni: Komeroni banka, as.cisrouetu: —
(dale také jako ,,odbérate|“)

spoleéné jako ,,Smluvni strany“.

Preambule
Uéelem této smlouvy je upravit pra‘va a povinnosti smluvm’ch stran pri vzajemné spolupréci pfi administraci
projektu ”Navy zpflsob préce s détmi ve véku 6-12 let v obdobi rozpadu rodiny aneb Détsky prfivodce
svétem rozvodu“, reg. é. CZ.03.2.X/0.0/0.0/l7_076/0011456 v dobé jeho realizace, od 1. 10. 2019 do 30. 9.
2021, v souladu s vydanym prévnim aktem o pridéleni této podpory z Operaém’ho programu Zaméstnanost
(dale jen ,,0PZ“) v rémci vyzvy Ministerstva préce a sociélm’ch véci, odbor realizace programfl ESF (déle jen
,,Poskytovatel“) 03_17_076, ,,Podpora inovativnich sluZeb pro ohrozené déti a rodiny“ (dale jen ,,projekt“).

I.
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zabezpeoeni komplexni administrace vyée uvedeného projektu dodavatelem
v takovém rozsahu a kvalité, aby provedeni zajiét’ovalo plnéni veékerych povinnosti vyplyIvajicich pro tuto
oblast z platného Rozhodnuti o pfidéleni podpory a 13l plné v souladu s aktuélni metodikou pro pfijemce
v ramci OPZ pro projekty se skuteéné vzniklymi naklady (viz wwwesfcroz).
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Ii.
Préva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje vykonavat v ramci realizace vyée uvedeneho projektu:

a)

b)

C)

d)

Projektovy management
provadét prflbéine kontroly a vyhodnoceni pinéni monitorovacich indikatorfl. dbat na doeovani’
Ihflt a harmonogramu projektu (éasoveho, vecneho i finanéniho). kontrolovat plnéni’ projektovych
aktivit v souladu s platnym rozpoétem projektu a v pfipade nesouladu podavat navrh napravnych
opatfeni’
pfipadne zmény (formalni. vecne, podstatné, nepodstatné) feéit formou oznameni' o zmenach a
2adosti o schvaleni zmen v souladu s platnou metodikou projektu
pf'i zajiéteni administrativni’ch vy’kono komunikovat s poskytovatelem dotace
ve spolupraci s odbératelem zpracovat podklady a vytvofit tak veékeré potfebne dokumenty
v pfedepsane formé, zejmena monitorovaci zpravy véetné povinnych ph’loh, hlaéeni nebo pfehledy
o projektu a zavereénou zpra’vu, pfitom dbat na plneni veékerych povinnosti pro tyto obiasti ze
smlouvy a platne metodiky vyplyvajici
ve spolupraci s odbératelem sledovat pinéni cilfJ, (Joell) a horizontalnfch temat projektu tak, aby
byly v souladu s platnou smlouvou naplneny

Finanéni management
prUbéZné monitorovat Uéetni’ skuteénost v souladu s aktualnim finanénim pianem
sledovat zpilsobilost prfibeznych vydajfi v souladu s platnou legislativou a aktualnimi metodickymi
pravidiy OPZ, dbat na dodriovani’ plnéni rozpoétu projektu a kontrolovat L’ioel vynaloZenych
nakiadfl tak, aby byly v souladu s realizovany’mi projektovymi aktivitami a cili projektu
kontroiovat Uéetni doklady projektu a s nimi spojene Uhrady
zpracovat dodane podklady pro prubéine a zavereéné finanéni hodnoceni projektu, vyhotovovat
soupisky Uéetni’ch dokladfl, rozpisy mezd a pFehIedy Cerpani
na zakiadé vyée uvedeneho zpracovani podkiadfi dodat v ramci monitorovacich zprav a zavéreéné
zpra’vy Uplné a véas veékere pn'lohy techto zprav v souladu se smlouvou o zajiéténi socialni slqy
a platnou metodikou projektu

Metodicke vedeni’ projektu
metodicka podpora nastaveni’ pravidei realizace projektu die pokynfi objednatele a platne verze
metodiky

PR management
pomoc pfi nastaveni zakiadni’ch pravidel publicity projektu uvnitf organizace odbératele
dohh’Zet nad doeovani'm pravidel publicity projektu dle poiadavkfl pravidel OPZ pro publicitu
informovat odbératele o nutnych informaénich a propagaonich opatienich souvisejicich s realizaci
projektu
kontrolovat doeovani pravidel pubiicity projektu

2. Dodavatel je opravnen po odbérateli poiadovat doloieni daléich néieiitosti tak, aby byly naplnény
podmi’nky platne metodiky projektu v souladu s rozhodnutim a jeho pfilohami.
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III.
Préva a povinnosti odbératele

1. Odbératel je povinen dodavateli pfedklédat vétovani poskytnutych sluZeb ve smluveném rozsahu
(minima‘lné Soupiska dokladfl a Rozpis mezd velektronické formé a kopie UCetnich dokladfl véetné
L'Jhrad v listinné podobé) a veékeré néleéitosti ke sledovam’ naplfiova’ni monitorovacich indikétoru (v
elektronické podobé) dy nejpozdéji 20 dm’ pied datem odevzdéni monitorovaci (za’véreéné) zprévy
poskytovateli.

2. Odbératel bude pfedkladat dodavateli zékladni prflbéénou monitorovaci (za’véreénou) zpravu véetné
internich pfiloh ve smluveném rozsahu (v elektronické podobé) dle pokya dodavatele vidy nejpozdép
20 dm’ pied datem odevzdéni monitorovaci (zavéreéné) zpravy poskytovateli.

3. Dodavatel provede kontrolu pfedloienych podkladu a pfi zpracovani mGZe vyzvat odbératele, aby
odstranil zjiéténé za’vady, a to neprodlené. Smiuvni strany si poskytuji pFi odstrafiovéni vad pfiméfenou
souéinnost. Pokud odbératel ve stanovené Ihflté vady neodstrani, dodavatel je opravnén k vyfazeni teto
éésti zplatné monitorovaci (zavéreéné) zpravy véetné prohlééenl' o nezpflsobilosti nékladfl, pfitom
odbérateli poda Uplnou informaci o neschvaleni véetné fadného svodnéni.

4. Vyzve—Ii poskytovatel finanéni podpory uvedeného projektu odbératefe k opravém pfedloiené zprévy. je
odbératel povinen tuto informaci neprodlené oznémit dodavateli, pfiéemi obé smluvni strany zajisti
povinnosti zvyzvy vyplyvajici, a to zpflsobem, ktery odpovida vyée uvedenym smluvenym vykonUm
obou stran, pFitom dbaji na dodrieni pfedepsanych lhflt a zasad.

5. Dodavatel preda odbérateli informaci o provedeni finalniho vykonu VZdy e-mailem na adresu
info@centrumpribram.cz.

IV.
Odména za dilo l Platebni podminky

1. Gene za vy’ée uvedeny rozsah vykonfl administrace a s tim souvisejfcich sluZeb éini Kc“: 7.560 bez dph
/mésiéné, tj. KC 181.440 bez dph celkem za dobu 24 mésica realizace uvedeného projektu.

2. V odméné jsou zahrnuty veékeré vydaje dodavatele souvisejici s plnénim pfedmétu dle CI. |. a ll. te’to
Smlouvy.

3. Platea podminky jsou nésledujl'ci: Dodavatel vystavi odbérateli fakturu za zpracované monitorovaci
obdobi, v poétu mésicfl podle rozsahu daného obdobi v souladu s cenou dle odst. 1. (3|. |V., nejdfive
v den odevzdéni monitorovaci (zévéreéné) zprévy poskytovateli. Faktura je splatné ve lhdté 3O dnu 0d
data vystaveni.

V.
Komunikace smluvnich stran

1. Komunikace tykajici se zmén nebo zéniku této smlouvy. véetné odstoupeni od této smlouvy, bude éinéna
pisemné a zasiléna prostr‘ednictvim provozovatele poétovm’ch sluZeb nebo kuryrni slqy na adresu sidla
druhé smluvm’ strany. Veékera komunikace tykajici se administrace projektu mflie bit éinéna osobné,

isemné nebo elektronickou oétou. Za dodavatele je kontaktni osobou: e—maiI:—Za odbératele je kontaktni osobou:—
2. vyée uvedené kontaktni osoby mohou byt ménény pfisluénou smluvni stranou jednostrannym pisemny’rm

oznamenim doruéenym druhé smluvni strané s tim, 2e takovéto zména se stane 06innou nésledujici
pracovnl' den od doruéem’ takového oznameni druhé smluvni strané.
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VI.
Prohlééené smluvnich stran

. Smluvm’ strany prohlaéuji, iejsou seznameny s obsahem a metodikou uvedeného projektu, pfi naplfiovéni
pfedmétu smlouvy se jimi budou Fidit a vzéjemnou souéinnosti zajisti splném’ vytéeného cile kvalitné a véas
Smluvni strany prohlaéuji, 2e pfedem souhlasi, v souladu se zném’m zékona é. 106/1999 8b., 0 svobodném
pfistupu k informacim, s moZnym zpfistupnénim, Ci zvefejném’m celé smlouvy v jejim plném zném’.
Informace tykajici se smluvnich stran (a pfipadnych partnerfl dle podminek vefejné soutéie) resp. jejich
éinnosti, které nejsou obecné znémé, jsou informacemi dovérnymi, takové informace jsou povaiovény za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékoniku. Smluvnl' strany se zavazujl' zachovévat
miéenlivost o véech dflvérnych informacich. které 39 jim stanou znémymi na zékladé této smlouvy nebo
v souvislosti s plnénim zévazkfl z ni piynoucich. Obsahuji-Ii pfedavané informace osobni Udaje, zavazuji se
smluvni strany respektovat pfisluéné ustanoveni zékona C. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnfch Udajfl a o
zméné nékterych zékonfl v platném znéni.

Vil.
Zévéreéné ustanoveni a podpisy smluvnich stran

0 Tato smlouva nabyvé platnosti a 06innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkfl, které budou

vzestupné éislovany a podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran; smluvni strany timto ve smyslu §
564 obéanského za'koniku vyslovné vyluéuji moinost zmény smlouvy jinou formou.
Tato smlouva se fidi prévm’m fédem Ceské republiky, zejména Zék. (3. 89/2012 8b., obéanskym zakonikem.
Prévni vztahy smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ustanovenimi obéanského
zakoniku upravujicimi pfisluény, nebo obsahové nejbliZéi typ zavazku z prévniho jednéni.
Pfipadné spory mezi smluvm’mi stranami vzniklé ze smlouvy budou feéeny pokud moZno nejprve smirné.
Nebude—Ii smirného Feéeni dosaZeno, budou spory feéeny u vécné a mistné pfisluénYch cesky’ch soudfl.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech‘ z nichz kaidé smluvni strana obdrii jedno vyhotovem’.
Smiuvni strany prohlaéuji, 2e tato smlouva je vysledkem Uplného, souhiasného projevu vainé vale
smluvnich stran o celém jejim obsahu, 2e ji uzavfely bez pfinucenl' a 2e jim nejsou znémy Zédné okolnosti,
které by mély vliv na jejl' platnost resp. Uéinnost. Da’le potvrzuji, 2e Si tuto smlouvu pFed jejl'm podpisem
fédné pfeéetiy‘ jejimu obsahu porozuméw a na dUkaz toho pfipojuji své podpisy.

1 s 7715! ‘K if. W”?v Pfibrami cine Féi/f ..... v Mm’éku pod Brdy

za Dodavatele:
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