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sMLoUvA o PosKYTovÁľÍPoRADENSrÝcH
sr,uŽľB Č.0005/0 loLľ'Gll7

člĺ
Smluvní stľany

1) Městská částPraha 5
se sídlem: Pľaha 5, nĺĺm.l'4.íijna l38ll4,psČ tso zz
zastoupena: Ing. Pavlem Richteľem, starostou
lČo: 00063631
olČ:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále j en j ak o,,zadav atel")

2\ EAG _ EuľoAdvisory Gľoup s.ľ.o.
se sídlem: Nerudova 209lI0, Malá Stľana, 118 00 Pľaha 1

zastoupený: [ng. Ivanou Tichotovou, MBA
lČo: 285 03 988

DIČ:
bankovníspojení
(dále jen jako,,zhotovitel")

(dále také společně,,smluvní strany")

vzavirají v souladu s ustanovením $1746 odst. 2 zźtk.č,.89l20I2 Sb., občanský zĺákoník
(dále jen,,občanský zźtkoĺik")tuto smlouvu.

Člrr
Úvodní ustanovení

1) Předmětem této smlouvy je vypracování Žádostí o dotace z operačníhopľogľamu iivoni
pľosředí, včeürě Energetických posudků, kumulativních pľopočtů,optimalizace bodového
hodnocení žáđostia dalšíchľelevantníchpříloh zhotovitelem, a to za podmínek
stanovených v této smlouvě.

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavanĄe pro zadavatele zajístit dle potřeby zadavatele
realizaci sluŽeb specifikovaných v odst. 3 a zadavatel se touto smlouvou zavanlje
poskytnout zarealizaci služeb zhotoviteli úplatu. Tato smlouva byla uzavřena na zźtkl'ađě

ýsledku výběrového ŕizeni na veřejnou zakźrJ<u malého ľozsahu s názvem o,&š!
admĺnĺstľátoľapľoiektůMěstské částĺPľaha 5. kteľÝ bude wužívatmožnostĺčeľpání

@'.
3) Poskytováním služby dle odstavce 2 tohoto článku se rozumí:

A) Zpľacovánínroiektových žádostídle podmínek oPŽP nebo iĺnÝch dotačních
pľogľamů- kompletní zptacovźtni projektové žádosti včetně obsluhy elektronického
prostředí, pÍiprava požadovaných příloh' konzultace s poskýovatelem dotace a včasné

a



odevzdání projektové žádosti včetně všech nezbytných příloh, a to nejpozději pět (5)
pľacovních dnů přede dnem termínu pro podání žádosti dle příslušné vyny

kompleürí zptacovźni
eneľgetických posudků dle aktuální metodiky oP platné provýzvy v rámci prioľitní osy
5

C) Zpľacování ľozsáhlÝch pľoiektových žádostí dle oodmínek oPŽP nebo iĺnÝch
dotačních progľamů _ kompletní zpracovźní pľojektové žádosti včetlrě obsluhy
elektronického prostředí, přípľava pożadovaných příloh včetně sfudie pľoveditelnosti,
konzultace s poskýovatelem dotace a včasné odevzdźní žádosti včetľrě všech nezbyĺrých
příloh, a to nejpozději pět (5) pracovních dnů přeđe dnęm termínu pľo podání žádosti dle
příslušné výzvy.

4) Předmět plnění je sjednán v následujícím rozsahu:
- třikľát (3x) žádost o dotaci v rámci prioritní osy 5 (snížení energetické náročnosti

budov vĺŠ Naĺ Palatou 613, MŠ Renoiľova 291648 a ľĺŠ mnniského 830);
_ třikrát (3x) kompletní eneľgetický posudek dle metodiky oPŽP pro budovy MŠ

Nad Palatou 613, MŠ Renoirova29l648 a MŠ Lohniského 830;
_ jedenkrát (1x) žádost o dotaci v rámci prioľitní osy 3 (Skládky Motol) včetně

studie pľoveditelnosti a dalších povinných příloh.

5) Poskytování služby zahrnuje poradenské služby v oblasti EU dotací, vyhledávání
vhodných dotaěních možností, páĺovźni vhodných dotačních možností s potřebami
zadavate|e, přípravu podkladů požadovaných vyhlašovatelem dotačního programu
v průběhu schvalovacího pľocesu' komunikaci s poskytovatelem dotace, sledování
aktuálně vyhlášených vhodných výzev kpředkládání projektů a přípravu přehledných a
kompletních infoľmací o podmínkách a teľmínech možrrostí podĺání žádostĹ

6) Zadavatel se zavazuje za $o služby zhotovitelí zap|atít odměnu dle článku tV této
smlouvy.

Čl. rrr
Foľma, způsob a doba poskytování poradenských služeb

Tato smlouva se uzavirá na dobu uľčitou do 30. 06. 2018.
Zhotovitel zpracuje dle podmínek uvedených v této smlouvě pľo zadavatele:

a) pľojektové žádosti včetně jejich příloh dle pokynu zadavatele a v souladu s podmínkami
konkrétních výzev k předkládání žádosti;

b) energetické posudky dle pokynu zadavatele a v souladu s podmínkami konkľétních

ýzev k předkládáni žádosti.

1)
2)

čl. rv
Cena a způsob její úhľady

1) Zaslužby dle této smlouvy byla dohodnuta cena jako cena smluvní a to takÍo:
A) zpľacování pľoiektovÝch žádostí dle podmínek oPŽP nebo iinÝch dotačních tĺtulů
Cena kompleürí zpracovźní I projektové žádosti včetně eneľgetického posudku nebo

obdobného dokumentu 200 000o_ Kč bez DPH
42 000,- Kč DPH

242 000,- Kč včetně DPH

B) Zpracování eneľgetickÝch posudků dle podmínek oPŽP
Cenaza kompletní zpracováni l eneľgetického posudku 90 000o- Kč bez DPH

18 900'_ Kč DPH
108 900'_ Kč včetně DPH
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C) Zpracování ľozsáhlÝch oroiektoyých žádostí dle podmínek oPŽP nebo iinÝch
dotačních pľoqramů
CenazazpracovźnĹ1 rozsáhlé pĄektové žádosti včetně studie proveditelnosti nebo
obdobného dokumentu 400 000'- Kč bez DPH

84 000'_ Kč DPH
484 000'- Kč včetľlě DPH

2) odměna je sjednrána bez DPH s tím, že DPH bude účtováno samostaülou položkou dle
platných právních předpi sů.

3) Zadavatel nebude poskýovat zźiohy.
4) Zhotovitel je opľávněn fakturovat po dokončení a pŕedánikaždé jednotlivé projektové

žádosti nebo ľozsiáhlé pľojektové žádosti. odměna dle ěl. IV odst. 1 je splatná na základě
faktury vystavené zhotovitelem vždy po dokončenikaždé jednotlivé pľojektové žádosti
nebo rozsiáhlé projektové žádosti. Součástí faktuľy bude popis dokončené projektové
žádosti nobo rozsáhlé projektové žädosti.

5) Faktrľy budou vystaveny se splatností 15 kalendářních dnů od jejich vystavení. Faktury
musí obsďlovatnźiežitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.

6) Všechny platby budou provedeny formou bezhotovosürího převodu faktuľované částky na
ťtčet zhotovitele, uvedený na faktuře.

člv
Zaměstnancĺ

Zhotovitel zajístí, aby se všichni jeho zaměsüranci, kteří budou poskýovat zadavateli
poradenské služby na základé této smlouvy, řídili ustanoveními o zachování đůvěrnosti
informací męzi zadavatelem a zhotoviteIem. Za dodržení této povinnosti odpovídá
zhotovitel.

čl. vr
Řízení pľojektů

1) Zhotovitel se zavaz,Ąe určit před zahőjenimrealizace činnosti dle této smlouvy kontakĺrí
osobu
(dále jen ,,kontaktní osoba zhotovite1e"). Kontaktní osoba zhotovitele bude mimo jiné řídit
průběh poskytování služby a koordinovat a dohliźet na činnost svych zaměstnanců.

2) Zadavatęl se zavazuje uľčit před zahájenim pľací na přípľavě a zpracovální pľojektoých
zäměrű kontaktní osobu (dále jen,,kontaktlrí osoba zadavate|e") a jejího zástupce, která
bude pověřena:
a. činit zźxazĺá rozhođnutí zazadavatele v souvislosti s realizacipraci dle této smlouvy;
b' posuzovat veškeré dokumenty včetně zpréx o pruběhu realizace, které budou zadavate|i

v souladu s touto smlouvou předloženy k posouzení;
c. poskýováním infoľmaci, týkajicích se činnosti zadavate|e, kteľé může zhotovitęl

požadovat v souvislosti s realizacĹpraci dle této smlouvy, zhotoviteli;
d. účastĺrit se infoľmativních schůzek o pruběhu realizace prací dle této smlouvy.

čl vrr
Dodatečné úkony

1) Pokud bude k úspěšné realizaci pľací dle této smlouvy zapotřebí učinit füoą kteý před
zapoěetimrealizacę nebyl součástí původního zadáni předmětné poradenské služby (dále
jen ,,Dodatečný úkon"), požádá zhotovitel zadavatele o udělení písemného povolení
k provedení tohoto füonu. ZadavateLje povinen se písemně vyjádřit k tomuto poŽadavku
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bezzbytečného prodlení, nejpozději do 7 pľacovních đnů. Na zźk|ađěkladného písemného'
vyjádření zadavatele bude započato s ľealizací Dodatečného úkonu.2) V případě, že zadavatel s provedením takového Dodatečného úkonu nesouhlasí, zavanłji
se obě stľany, že se budou snažit v co nejkľatším možném termínu nejpozději
do 7 pracowích dnů uskutečnit schůzku, na kterábude projednáno řešení vzrriklé situace.
Zhotovitel neodpovídá za škodu, kteľá vzniknę zadaváteli vpřípadě, že situace nebude
v přiměřené době vyřešena.

3) V případě, že zhotovitel provede jakýkoli dodatečný füon bez předchozího povolení
zadavatele, neni zadavatel povinen uhľadit zhotoviteli nĺáklady, kteľé mu v souvislosti
s plněním tohoto nepovoleného Dodatečného úkonu vznikly, pouze pokud prokźňe,
že neprovedení nepovoleného Dodatečného füonu by ohrozilo ŕádnou reaiĺzacipiaci.4) Zadavatel je opľávněĺ požádat po zahájeni reahzace pľací zhotovitele o provedení
Dodatečného füonu nebo o změnu zadáni v rámci dílčích jednotliých poľádenských
služeb, zhotovitel nemá povinnost provést takové Dodatečné úkony *uo 

"-enu 
úkólti,

pokud se domnívá , že by mohla bý ohľožena úspěšná realizace praci.

čl vrrĺ
Povĺnnosti zadavatele a zhotovĺtele

1) Úspěšná, řźLdnáa včasná realizaceprací dle této smlouvyje zźxislźlna součinnosti ze strany
zadavatele, která je speciÍikovánaníže v tomto článku.

2) Zadavatelse zavazuje zajistitúčast svých zaměstnanců nebo pověřených osob na rea|izaci
prací dle této smlouvy v době a místě dohodnutém se zhotovitelem'

3) Zadavatel se zavanlje zajistit pro zaměstnance zhotovitele přístup do pľostor zadavatele
v ľozsahu a dle potřeb prací dle této smlouvy

Čl rx
Utajení a zveřejnění

1) Zhotovitel se zavazvje udržovat v tajnosti a nezveřejnit třetí osobě infoľmace, které se
dozví při činnostech pro zadavatele a k jejictlžzveřejnéní nedá zadavatelpísemný souhlas.
BudeJi mít zhotovitel důvod domnívat se, že zveřejnění infoľmací o zadavateli bude
ve prospěch zadavatele, je povinen výádat si k tomuto písemný souhlas zadavatę\e.
Výjimku zýše uvedeného ustanoveĺí tvoří jednání a lionzultáce s řídícími oľgány
poskytovatelů mezinárodních dotačních progľamů vedená ve prospěch zadavate1e.

čl. x
Ukončení smlouvy

1) Kteľákoli ze smluvních stľan může ukončit smluvní vztahformou odstoupení od smlouvy
v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Podstatným porušením smlouvy
se ľozumí vznik okolností způsobených jednou stľanou, za nic\tŹ, ty arunĺ strana tuto
smlouvu neuzavřela a dźiepľodlení zadavatele s placením dle čl. XI ođst. 2 této smlouvy.
Strana, která se dopustila podstatného porušení smlouvy, musí bý o tomto písemně
vyrozuměna druhou stľanou a musí jí bý poskytnuta dodatečná lhůtä 10 pracovních dnů
plynoucích od obdľžení takového vyľozumění na nápraw podstatného porušení smlouvy,
pokud je taková nźtpravamožná' NenĹli taková nipraramožná,nebó nebudełi stľana,
kteľá smlouvu takto porušila schopna napľavit důsledky takovéhoporušení do zmíněných
10 pracovních dnů, může poškozenéĺ stľana odstoupit od smlôuvy. Smlouva zanikál
s účinností ke dni doručení doporučeného dopisu o ódstoupení od iéto smlouvy druhé
smluvní stľaně. Zhotovitel má v tomto případě náľok na úplnou úhľadu všech
faktuľovaných částek pokrývajících rozsah poradenských služeď poskýnutých druhé
stľaně k datu odstoupení od smlouvy. Nárok na náhľadu škody ztsteia zinikemsmlouvy
nedotčen.



2) Smlouva lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stľan, ato ibezuvedení.
důvodu. Výpovědní doba činí3 měsíce apočiĺáběŽetprvýmđnemkalendrářního měsíce,
kteľý následuje po měsíci, v němž byla qipověď doručena druhé smluvní stľaně.

čl.xr
odpovědnost a sankce

1) Zhotovitel odpovídá zaÍädnouavčasnourealizacičinnostíuvedených v čl.il odst. 1 této
smlouvy.

2) V případě prodlení zadavatele s placením faktury delšímnež,20 dnůje zhotovitel oprávněn
pozastavit veškerépráce, dokud nebude faktura řádně zaplacena. Zhotovitel neodpovídá
za škodu, která zadavateli vtakovém přípađěvzrrikne. Prodlení s úhradou fa^ttľy
převyšující90 dní po datu splatnosti je považováno za podstatné porušenísmlouvy.

člxrr
Vyššímoc

1) Žaane smluvní strana není odpovědna za prodlení nebo nesplnění svých povinností
v51plývajícíchztétosmlouvy z jakýchkoliv důvodů,kterémají chaľakter vyššímoci.

2) Mezi tyto důvodypatřízejménastávky, výluky, přírodníudálosti, války, povstání, úmyslně
způsobenéškođytřetími stľanami, požźtry,jednánía rozhodnutí orgánů státní správy a
samospľávy maj ícíchztx aznoll platnost.

3) V případě, ženěkteré smluvní stľaně brání důvody, které jsou mimo jejímoc v plnění jejích
povinností, neprodleně onlámi tuto skutečnost písemně druhé smluvní stľaně a tato stľana
jíposkytne přiměřenou dodatečnou dobu pro splnění povinností dle tétosmlouvy.

čl.xrrr
Oznámení a komunĺkace

1) Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na zák|adě tétoSmlouvy, bude pľobíhat
v souladu s tímto člĺínkem.Kromě jiných způsobůkomunikace dohodnutých mezi
stľanami se za účinnépovažuje osobnídoručování, doručoviánídoporučenou poštou, faxem
čielektronickou poštou, a to na poštovníadresy smluvních stran đlehlavičkýtéto smlouvy
nebo na následujícíadresy smluvních stran:
zástupce zhotovitele.: Ing. Ivana

Městská část Pľaha 5: Mgr. Jan Vyskočil,
odbor legislativní

nebo na takové adresy, které si strany vzźĄemně písemně oznátmi. oznámeni správně
adľesovaná se považujíza uskutečněná v případě osobního doručováníanebo doručovĺání
doporučenou poštou okamžikem doručení,v případě zasilźnifaxem čielektronickou
poštou okamžikem obdrženípotvrzení od pľotistrany při použitísĘnéhokomunikačního
kanálu.

2) Infoľmace a materiály, které zhotovitel označi za přísně tajné, budou doručovány
zadavateli buď osobně, nebo zasilány elekhonickou poštou a kódovány. Zadavatet ie
zavazaje, žetakto získaný materiál a informace bude zasilat zpět zhotoviteli stejným
zprisobem, tedy buď elektonickou poštou zapolłžítikódu, nebo doručovat osobne. roa
pro elektronickou poštu určíkontaktní osoba zhotovitele a oznźtmijej kontaktní osobě
zadavatęle.
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čl. xrv
Postoupenío zmocnění

Žaana ptźtva z této smlouvy nemohou bý postoupena jednou smluvní stranou
bez předchoziho písemného souhlasu dľuhé smluvní stľany. Zhotovitel může pověřit
plněním někteýh povinností z této smlouvy třetí stranu, avšak pouze s předôhozím
písemným souhlasem zadavateLe. Zhotovitel v takovém případě zťĺstźlvá plně odpovědný
zaplněni třetí stľany tak, jako by plnil sám.

čl xv
Yzdání se pľáv

Ąožděnís uplatrěním či neuplatlrění uľčitého nároku, prźlvanebo ustanovení této smlouvy
jednou stľanou vuči druhé stľaně, ani pouze částečný výkon pľáva se nepovažuj i zavzdźtii
se práva z této smlouvy oprávněnou smluvní stľanou.

čl xvr
Povĺnná ustanovení

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v ľegistru smluv
za podmínek zéů<onač.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sm1uv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve zněnípozdějších předpisů, do 30 dnů ode
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhíasí se zveĘněním
svých osobních ridajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v ľegistru smluv podle větý první.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanského zrĺkoníku a udělují svolení t.1éiĺcľr liiti azveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. I zźlkona č,. l3Il2OO0 Sb., o hlavním městě Praze,
ve zrění pozdějších předpisů, potvľzuje, žebyly splněny podmínky pľo platnost právního
jednání městské části Pľaha 5, a to usnesením RMČ č. 20/530/2017 że đne 26. 04.2017.

čl xvĺr
Zá.ľérečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smlurmích stľan a ričinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v ľegistľu smluv podte zákona č,. 34Ol20I5 sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
zněni p ozdějších předpisů.

2) Jestliže jakýkoliv záxazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této
smlouvy (věetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane
neplatným, nevymahatelným ďnebo zdźnliťym, pak taková neplatnost, nevymahatelnost
ďnebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný,
nevymahatelný ďnebo zdáĺliý zźlvazek takovým novým, platným, vymahatelnÝm'a
nikoliv zdźn|iťym zźxazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat
předmětu původního odděleného zétvazklu.Ikáže-li se některe z ustanovení této smlouvy
(včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věý nebo slova) zdźn|ivým, posoudí se vliv
této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení $ }zo zźkona ě.
89l20t2 Sb., občanský zźkonik' vplatném zněni.

3) Yztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupľavené se řídí občanským
zákoníkem.

4) Změny a doplňky této smlouvy mohou byt provedeny pouze foľmou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.



5) Tato smlouvaby!? sepsána ve čt5řech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichżtři (3)
vyhotovení obđržízadav atel a jedno ( 1 ) vyĹotovení obdľźízhotovitel.6) Smluvní stľany prohlašují,žesmlouvu sepsaly na zál<Laděpľavdivých údajů,jejich pravéa
svobodné vůle,nikoli v tísni ani zanápad1rě ńevýhodných podmínek, ,rnlouí-,iri pŕečetly,
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz tôľro prĺpo3íiĺsvďpod}isy.

VPľazedne: V Pľaze dne: 2 8 '0ł_ 20ĺ7


