
Statutaml město Ostrava

méstsky obvod Vítkovice

 

Smlouva o dílo

“Zhotovení podkladové analýzy kc strategii sociálního začleňování 2023-2028 městského

obvodu Vítkovice"

uzavřená 1'souladn se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dá/ejen

„občanský zákoník ") mezi nás/edn/ícírni .s'mlznrními stranami (dále/en “smlouva "):

Objednatel: statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská

Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (doručovací adresa): městský obvod Vítkovice

adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1 703 79 Ostrava— Vítkovice

tel:

zastoupený:

 

  

 

číslo účtu:

bankovní spojení: Česká spon'tel na a 5., pobočka Ostrava

(dále jen „objednatef )

 

a

Zhotovitel: Opportunity —— Příležitost, z. 5.

sídlo: Nádražní 615/30, 702 00 Ostrava

IČO: 08917001

DIČ: CZOS917001

zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

číslo účtu:

bankovní spojení: Fio Banka, a. s.

tel: —
(dále jen „zltotovítefi)

(společně také jako ,5mluvm’strany”)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že

změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání

oprávněny.

Účelem uzavření této smlouvy je zhotovení podkladové analýzy ke strategii sociálního

začleňování 2023—2028 městského obvodu Vítkovice.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo —

podkladovou analýzu ke strategii sociálního začleňování 2023-2028 městského obvodu

Vítkovice (dále jen “dt'lo”) v rozsahu a V souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi

a ostatnimi údaji a informacemi obsaženými v:

— Příloze č. 1 této smlouvy — Bližší specifikace díla,

— zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Podkladová analýza ke strategii sociálního začleňování 2023—2028 městského

obvodu Vitkovice“,

— obecně závazných právních předpisech vztahujících se k dílu, a

— této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj

zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

III.

Doba a místo plnění

. Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do dne 28. 10. 2022.

. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dne 14. 10. 2022 předložit objednateli dílo ke

schválení.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel

povinni sepsat protokol (dále jen „předávaa'protokol“), v jehož závěru objednatel prohlásí,

zda dílo přejímá nebo nepřej ímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

Místem provedení díla je městský obvod Vítkovice.

IV.

Cena díla a platební podmínky

. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou

nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2022 a činí:

 

 

 

   

Cena celkem bez DPH 476 650,- Kč

DPH 21% Zhotovitel není plátcem DPH

Cena celkem lzhotovitel není plátcem DPH 476 650,- Kč
 

. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti

smlouvy.
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3. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn

požadovat j ejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění v souladu s ustanovením

§ 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon 0 DPH”); dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

a) první část ceny díla ve výši 20 % celkové ceny díla bude objednatelem uhrazena

zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí bude

první písemný výkaz práce, který bude obsahovat datum, popis provedených činností

a počet odpracovaných hodin, a který bude schválen oběma smluvními stranami

(opatřen podpisy); první výkaz práce je zhotovitel oprávněn vyhotovit nejdříve ke

dni 20. 7. 2022,

b) druhá část ceny díla ve výši 20 % celkové ceny díla bude objednatelem uhrazena

zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí bude

druhý písemný výkaz práce, který bude obsahovat datum, popis provedených

činností a počet odpracovaných hodin, a který bude schválen oběma smluvními

stranami (opatřen podpisy); druhý výkaz práce je zhotovitel oprávněn vyhotovit

nejdříve ke dni 20. 8. 2022,

0) třetí část ceny díla ve výši 20 % celkové ceny díla bude objednatelem uhrazena

zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí bude

třetí písemný výkaz práce, který bude obsahovat datum, popis provedených činností

a počet odpracovaných hodin, a který bude schválen oběma smluvními stranami

(opatřen podpisy); třetí výkaz práce je zhotovitel oprávněn vyhotovit nejdříve ke dni

20. 9. 2022,

d) čtvrtá část ceny díla ve výši 40 % celkové ceny díla bude objednatelem uhrazena

zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí bude

smluvním stranami podepsaný písemný předávací protokol o řádném předání

dokončeného díla zhotovitelem objednateli.

Doba splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů od jejího

doručení objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost (zejména

bude-li chybět některá z příloh faktury) nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá

smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu

druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury.

Doručení faktury se provede osobně na adresu sídla objednatele oproti podpisu zmocněné

osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.
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10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a

11.

hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

— zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce dle § 1063 zákona o DPH, nebo

— zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

— bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této daně. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a

zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou

cenu.

V.

Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady, na vlastni

zodpovědnost a řídit se při tom pokyny objednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Objednatel převezme dílo po jeho dokončení s výhradami nebo bez výhrad. O předáni díla

bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

— označení díla,

— označení objednatele a zhotovitele díla,

— číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

— zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

— prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

— datum a místo sepsání protokolu,

— jména a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele,

— seznam převzaté dokumentace,

— soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v

předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které

objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z

opakované přejímky sepíši smluvní strany dodatek k předávacímu protokolu, v němž

objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným

v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto

pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

Zhotovitel se zavazuje svůj postup při provádění díla a metodologii vedoucí k naplnění

smyslu díla konzultovat s objednatelem.
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Požádá-li o to kdykoliv v průběhu plnění předmětu této smlouvy objednatel, je zhotovitel

povinen poskytnout objednateli všechny podklady, přepisy, pracovní výpočty a data, která

při zpracování díla použil.

Zhotovitel se zavazuje vlastní návrhy na rozšíření témat či metod užitých v souvislosti

s provádění díla dopředu konzultovat s objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že za dobu provádění díla proběhnou tři kontrolní dny:

- První kontrolní den proběhne neprodleně po uzavření smlouvy, přičemž jeho

náplní bude (1) vysvětlení, odsouhlasení a případná konkretizace díla, (2) diskuze

o navržené metodologii, (3) projednání spolupráce smluvních stran při sběru dat a

vyjednávání s institucemi a (4) debata o rizicích a jejich řešení během provádění

díla.

- Druhý kontrolní den proběhne po předchozí dohodě smluvních stran v polovině

stanovené doby na provedení díla, přičemž jeho náplní bude (1) projednání

úspěšnosti při sběru dat a vytvoření strategie na jejich doplnění, (2) vyhodnocení

spolupráce a zpřesnění jejich pravidel a (3) projednání osnovy, obsahu a rozsahu

díla.

- Třetí kontrolní den proběhne minimálně 14 dnů před termínem dokončení díla dle

čl. 111. odst. 1 této smlouvy, přičemž jeho náplní bude vyhodnocení a předběžné

odsouhlasení díla před jeho finálním dokončením.

 

 

 

VI.

Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z

prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

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.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této

smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se

smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli

provést započtení vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

VII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

— neprovedení díla řádně a včas ve sjednané době plnění dle této smlouvy,
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— nedodržení pokynů objednatele nebo právních předpisů týkajících se provádění díla,

— neuhrazeni ceny za dílo obj ednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první

výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

— bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

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

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

— podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od

smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla

ke dni odstoupení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jej ího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost

zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

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

smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy.

3. Smlouvu je možno změnit či doplnit jen písemným dodatkem podepsaným oběma

smluvními stranami.

4 . Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. l - Bližší specifikace díla

5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních

webových stránkách statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice

www.vitkovice.ostava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv

uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Vítkovice, ato včetně všech

případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje

zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu

podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použiti ustanovení

§ 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.
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9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

odmítne či jinak znemožní.

lO. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 123. schůzi

konané dne 7.7.2022 pod č. usnesení 3457/RMOb-Vit/1822/123.

1 1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato smlouva

je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují

své podpisy.

V Ostravě — Vítkovicích dne: 1 1.7.2022

Zu objednatele: Za zhotoví/ele:

 

OSTRAVA ! !!



Statutární město Ostrava

městský obvod Vítkovice

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace díla

- Dílem se rozumí podkladová analýza pro tvorbu Strategie sociálního začleňování 2023-

2028 městského obvodu Vítkovice (dále jen „podkladová analýza“), která bude

analyzovat situaci a potřeby občanů v městském obvodu Vítkovice.

- Cílem podkladové analýzy je zjistit výchozí stav a míru sociální exkluze v městském

obvodu Vítkovice. Podkladová analýza bude mapovat potřeby občanů a jejich životní

podmínky, shromáždí a interpretuje informace o situaci občanů a kvalitě jejich života,

které budou relevantní pro rozhodování a pro tvorbu strategií, akčních plánů a podkladů

pro přípravu rozvojových projektů v městském obvodu Vítkovice.

Metodologie:

Objednatel předpokládá využití kombinace následujících metodologických

postupů/forem sběru dat:

1 . studium existujících dokumentů, dat, statistik a sekundární analýza dokumentů jako

zdrojových údajů, v minimálním rozsahu požadovaném objednatelem,

2. polostrukturované rozhovory s relevantními institucionálními aktéry (minimálně

20) i obyvateli města (minimálně 180), případně focus groups,

3. další relevantní metody.

Skupina respondentů bude sestavená podle místa bydliště (výzkum proběhne

v městském obvodu Vítkovice), a sociálního statutu. Mezi respondenty se objeví ženy,

muži.

Struktura podkladové analýzy:

1. Úvod (představení objednatele a analýzy, cíle a smysl analýzy) - minimálně 1

strana,

2. Teoretický rámec (vysvětlení základních pojmů, s nimiž analýza pracuje) -

minimálně 2 strany,

3. Metodologie (popis použitých metod a výběru vzorku respondentů) - minimálně 4

strany, a

4. Vybavenost obvodu infrastrukturou a službami voblastech sociálních politik

vzdělání, zdraví, nezaměstnanosti a bydlení.

Rozsah:

Podkladová analýza bude vypracována ve fonnč závěrečné zprávy v minimálním

rozsahu 80 stran (včetně tabulek. grafů, poznámkového aparátu, velikost písma

maximálně 12 b).

OSTRAVA! !!


