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SMLOUVU o PROVEDENÍ SMLUVNÍHO VÝZKUMU

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele mapování kulturně společenského zázemí

města Ostravy, a to formou sběru předem stanovených dat na základě zhotovitelem

poskytnutých informačních zdrojů a vlastni rešerše zhotovitele.

2. Závěrečným výstupem činnosti zhotovitele bude „souhrnná výzkumná zpráva" dle specifikace

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, vypracovaná dle platné Metodiky hodnocení výsledků

výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovací vydané v souladu se zákonem č.

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci z veřejných prostředků.

Její přílohou budou databáze shrnující veškerá zjištěná data o kulturně-společenském zázemí

města v elektronické podobě ve formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader a v editovatelné verzi ve formátu *.xls, dále dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této

smlouvy.

3. Samotná výzkumná zpráva bude výlučným vlastnictvím objednatele. Objednatel uděluje

současně zhotoviteli nevýhradní, co do způsobu užití časově a územně neomezenou

bezúplatnou licenci pro další vlastní výzkum, vývoj a případné následné využití.

4. Objednatel se zavazuje výsledky smluvního výzkumu protokolárně převzít (viz příloha č. 2

Předávací protokol) a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

II. Specifikace činnosti zhotovitele a místo plnění

1. Činnosti zhotovitele související s realizací předmětu plnění dle odstavce |. této smlouvy jsou

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
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2. Zhotovitel provede smluvní výzkum dle této Smlouvy na v příloze č. 1 uvedených místech a na

svém pracovišti v Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie, Mozartova 1, Brno.

III. Odborní zástupci

1. Odbornou činnost dle této Smlouvy zajistí za zhotovitele doc. MgA. Blanka Chládková.

Odbornou činnost dle této Smlouvy zajistí za objednatele MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.

IV. Doba plnění

1. Doba plnění smluvního závazku je konkretizovaná v Příloze č. 1 — Specifikace činnosti

zhotovitele, bod 4. Harmonogram.

2. Objednatel zprostředkuje zhotoviteli relevantní informační zdroje, které posloužíjako výchozí

materiály pro získání potřebných dat. Objednatel negarantuje aktuálnost a úplnost takto

poskytnutých informací. Informační zdroje tedy nemohou nahradit vlastní rešeršní práci

Zhotovítele.

3. Objednatel garantuje zhotoviteli součinnost při kontaktování odpovídajících pracovníků

mapovaných objektů.

4. Zhotovitel předá objednateli dílčí výstup mapování jednotlivých prostor kulturně

společenského zázemí v rozsahu specifikovaných údajů, a to formou pracovniverze výzkumné

zprávy vč. příloh k datu 1. 11. 2022. K datu 1. 12. 2022 předá kompletní zprávu dle přílohy č.

1. Objednatel tuto zprávu nejpozději do 10 dnů od předání protokolárně akceptuje.

5. Nesplnění termínu odevzdání kompletní zprávy zhotovitelem dle odst. 3 se považuje za

podstatné porušení smlouvy.

6. Zhotovitel nenív prodlení:

a. Jestliže dojde k přerušení plnění závazků dle smlouvy na základě písemného pokynu

objednatele, nebo

b. objednatel neposkytne v dohodnutém termínu součinnost dle odst. 1 a 2.

V. Cena smluvního výzkumu

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za smluvní výzkum sjednanou cenu ve výši

100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) včetně 21 % DPH, která bude zhotovitelem účtována

dle platné legislativy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

2. Cena odráží plné náklady práce zhotovitele včetně přiměřené marže.

VI. Platební podmínky

7. Faktura pro příslušné plnění bude vystavena zhotovitelem po dokončení výsledků smluvního

výzkumu ktermínu akceptace výsledku smluvního výzkumu objednatelem (viz Příloha č. 1 —

Specifikace činnosti zhotovitele, bod 4. Harmonogram) jeho řádném předání objednateli

v souladu s čl. |. Předmět smlouvy.

1. Faktura bude doručena do datové schránky objednatele, nebo osobně proti podpisu zmocněné

osoby, nebo jako doporučeně psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení objednateli.

3. Zhotovitel prohlašuje, že nežádá zálohu k náhradě hotových výdajů. Náhrada nákladů účelně

vynaložených při plnění předmětu smlouvy je obsažena ve sjednané ceně dle čl. V. této

smlouvy.
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VII. Sankční ujednání

1. V případě nedodrženítermínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i

započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

povinností.

5. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně.

8. Smluvní pokutyje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Přílohami této Smlouvyjsou příloha č. 1 Specifikace činnosti zhotovitele a příloha č. 2 Předávací

protokol.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží pojednom z nich.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti uveřejněním

prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2005 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

  

V Ostravě dne ........................ V Brné dne .............................

Mgr. Barbora Stankušová Doc. Mgr. Petr Francán

Objednatel Zhotovitel

 

F

L

.- .- .-


