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sMLoUvA o PosKYTovANI SLUZEB č.0006/0/oLEGlI7

llizavŕená podle ustanovení s 1746 odst. 2 zátkona č'.8912012 Sb., občanskýzákoník,
v platném znéní(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

1. Smluvní stľany

l.t.Zadavatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. Ííjna4, |50 Ż2 Praha 5 -zastoupena: Ing. Pavlem Richterem, staľostou MC Pľaha 5
ICO: 00063631
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

(dále jen ,,Zadavatel", na stľaně.iedné)

t.2.Zhotovitel : Evľopská ľozvoj ová agentuľa' s. ľ. o.

zapsána v obchodním ľ9jstříkuMěstského soudu v Praze oddíl C, vložkač.
sę sídlem: Na Cihadle 55, 160 00 Pľaha 6
zastoupený: Mgr. Maľtin Synkule, MA, jednatel
ICO: 28441907
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

141760

(dále jen ,,zhotovÍtel", na stľaně dľuhé)

Zadavatęlemjsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČPraha 5

ve věcech administrativně - technických:

Jana Shweiki, fondů

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Maľtin jednatel Evľopskérozvojové gentury

Ve věcech technických:
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2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou sę zhotovitęlzavazuje k řádnému a včasnému poskýování poradenských

služeb při zapojovźní zadavate|ę do mezinárodních pľojektů financovaných Z

mezinárodních dotačních progľamů (dále jen 
''Projektové 

zźlměryoo dle čl. 3 Specifikace
předmětu dilra a v čl. 4 Způsob, teľmíny a místo poskytování služeb dodání (dále jen

,,služby").
Zadavatę| se zavazllje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané

ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě'
Tato smlouva byla uzavięnanazák|adě výsledku výběrového Íízení na veřejnou zakŕnku
malého rozsahu s názvem ,,Expeľtní poľadenské služby v oblasti neinvestičních EU
dotací, včetně zpľostředkování spolupľáce v ľámci mezináľodních pľojektoqých
konsoľcií".
Podkladem pľo uzavření této smlouvy o poskytování služeb je nabídka zhotovitelę ze dne

Ż7 . 4. ŻOt7, která byla na zźk|adě zadźlvacího ŕizení vybľána jako nejvýhodnější.
2.4

3. Specifikace předmětu smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je poskytování expertních služeb v oblasti neinvestičních EU dotací, a

to především:

1) Zapojování do mezinárodních pľojektů financovaných z mezináľodních dotačních programů v

programovém období 20 l 4-2020
- Zapojením do mezináľodního projektu se rozumí zajištění účasti v pľojektovém konsoľciu,

případně zajištění podílu na projektovém rozpočtu na projektových aktivitách.
- Mézinélrodním projektem se rozumí souboľ aktivit, které směřují k dosažení předem

stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým ěasem a rozpočtem a minimálně
jeden z partneiů projektu má sídlo v jińém ze státű EU nęŽ ČR. Na tento soubor aktivit je
_możné 

získat finanční dotaci prostřednictvím projektové žádosti' předložené do nástrojů

financování na úrovni EU nebo gľantových výzev EU nebo stľuktuľálních fondů EU a dalších

mezináľodních dotačních progľamů.

Předmětem plnění jsou zejménatýo činnosti:
- Komplexní poradenské služby v oblasti mezinárodní projektové spolupľáce.

- Poľađenské služby v oblasti Íízeníprojektů financovaných ze státního čijiného obdobného

rozpoětu.
- Poradenství v oblasti dotačních možností pľo MČ Pľaha 5.

- Služby spojené se zapojením zadavatęle do mezinárodních projektů.

- Vyhledávání vhodných pľojektových konsorcií.
- Ana|ýzamezináľodních dotačních možností.
- Páľování vhodných mezináľodních dotačních možností s potřebami zadavatele.

- Příprava podkladů pro zapojení zadavatelę do mezináľodních pľojektů.

- Příprava podkladů, požadovaných vyhlašovatelem dotačního pľogľamu v pľůběhu

schvalovacího procesu.
_ Komunikace se zahľaničnimivedoucími paľtnery a partnery projektů.
_ Spolupľtrce napřípľavě smluvních podkladů pÍed zahájením pľôjektu.
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2) Zpracováníźádostí o neinvestiění EU dotace z fondů ESIF, gľantové výzvy EU' komunitárních
pľogramů EU a dalších mezinárodních dotačních programů v pľogľamovém období 2014-2020
- Zpracováním se rozumí kompletní vypracování projektové żádosti dle pravidel příslušného

dotačního pľogramu a příslušné výzvy, v rámci které je źádostpodávána.
- Żádostí o neinvestiční dotace EU z foňdu ESIF se rozumí standaľdizovaný formulář, který

je pro účely získání dotací z fondů ESIF dostupný na poľtálu IS KPl4+ jako součást
MS20l4+ a který je určen pro žadatelelpříjemce pro zadźxánížádostí o podpoľu.Ł, '- Zádosti o neinvestiční EU dotace z grantových výzev EU, komunitárních programů a
dalších mezináľodních dotačních progľamů se rozumí standardizovaný formulář, kteľý je
zveřejněn řídícím orgánem v rámci příslušné výzvy.

Předmětem plnění jsou zejménatýo ěinnosti
- Kompletní vypľacování Žádosti dle- pľavidel a pokynů příslušného pľogľamu zejména v

progľamech oP Praha _ pól růstu ČR' oP Výzkum, vyvoj a vzdělání, oP Zaměstnanost,
oP Podnikání a inovace pro konkuľenceschopnost a včasné odęvzdáníŻádosti.

- Kompletní zptacováni žádosti dle pravidel a pokynů příslušného programu zejména v
pľogľamech Eľasmusł, Europe for Citizens' Central Europe a DANUBE a její včasné
odevzdání.

- Příprava neinvęstičního záměru a jeho konzultace s příslušnými vyhlašovateli dotačního
pľogľamu lvýzvy.

- Zajištění komunikace s partneľy projektů.
- Rozlišęní ľolí paľtnerů pľojektů.
- Koordinace paľtnerství při přípľavě Žádosti o dotace.
- Průběžn á analýza potřeb neinvestičních dotací pro MČ Pľaha.
- PrůběŽn á analýza dotačních moŽností v ČR.
- Spolupľáce s MČ Praha 5 na přípravě povinných příloh z Źádostí.
- Analýza a zptacovéní ľozpočtu projektů v souladu s pravidly progľamu výzvy '

- Související poradenská a konzultační činnost.

3 .2. Příprava Pľojektových zźměrű zahrnuje komplexní poradenské služby v oblasti mezinárodní
projektové spolupľáce, vyhledávání vhodných pľojektových konsorcií' analýzu
męzináľodních dotačních možností, párování vhodných mezináľodních dotačních možností
s potřebami zadavateIe, přípľavu podkladů pożadovaných vyhlašovatęlem dotačního
progľamu v pľůběhu schvalovacího procesu, komunikaci se zahraničními vedoucími
paľtneľy a partnery pľojektů, spolupráci na přípravě smluvních podkladů před zahájením
pľojektu, sledování aktuálně vyhlášených vhodných výzev k předkládání pľojektů a přípravu
přehledných a kompletních infoľmací o podmínkách a termínech možností podání Žádostí.

3.3. Zhotovitel se zavazuje zaÍadit a vést zadavate\e v databázi subjektů Partnerské sítě
zhotovitele, kteľé mají zźĄem o zapojování do projektů (dále jen,,databáne"). Zhotovitel se

dźiezavazuje oslovovat zadavatele s nabídkaminazapojení do projektu azajišťovatzapojení
zadavatele do projektů. Zhotovitel navíc propaguje zadavatele, když: jej uvádí na svých
pľopagaěních a reklamních materiálech jako instituci zapojenou do mezinárodní databáze'

3.4. Pľopagací zadavatele sę rozumíuvedeníjehonázvu(instituce) napropagačních areklamních
materiálech zhotovitele ýkajících se Paľtnerské sítě zhotovitele nebo męzinárodní
spolupráce.

3.5. Zhotovitel oslovuje zadavatę|ę s nabídkou zapojení do pľojektu v případě' kdy zadavatel
pŕichází v úvahujako vhodný partner pľojektu.

3.6. Zhotovitel zpracuje pro zadavatele:
- ana|ýzu vhodných dotačních titulů (dotační audit) z prostředků fondů

a iniciativ EIJ azpľostředků Finančního mechanismu EHPNoľska a progľamu Švýcarsko-
české spolupľáce;
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v závislosti na termínech vyhlašování konkrétních výzev k předkládání mezinárodních

pľojektových żádosti a zaměŕeníjednotlivých projektových zźměrű zpracuje přehlednou

infórmaci o kaŽdém vhodném záměru,kdy zadavatel pŕichází v úvahu jako vhodný partneľ

pľojektu azaš|e k posouzení tento zámér uľčené kontaktní osobě zadavatele;

vzđy ;eaenkrát měsíčně přehled aktuálních otevřených výzev k předkládání projektů

s konkrétním doporučením projejich vyuŹ\ti.

4. Způsobo teľmín a místo poskytování služeb

Zhotovitelje povinen zahźljitposkýování sluŽeb nejpozději den následující po podpisu této

smlouvy, nestanoví-l i zadav atę|j inak.
Služby-budou poskytovány do vyčerpání maximální hodnoty veřejné zakázky, nejdéle

však do 3l . |2.20l 8'
Zhotovitel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých

nejlepších 
'''álostĺ 

a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit

zájmy a dobľé jméno zadavatęlę a postupovat v souladu s jeho pokyny.

Zädavatęl je povinen poskýovat Zhotoviteli souěinnost nezbytnou k řádnému plnění

povinností zhôtovitele dle této smlouvy. V případě nevhodných pokynů zadavate|e je

żhotovitęl povinen na nevhodnost těchto pokynů zadavateIę písemně upozornit, v opačném

případě nése zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku

n.utloany.l' pokynů zadavate|ę zadavatęli ďnebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám

vznikly.
zhotovitel určí před zahájením realizace činnosti dle této smlouvy kontaktní osobu ve

věcech technických pro přípľavU a zpracování projektových záměrű (dále jen ,,kontaktní
osoba zhotovitele"). Kontaktní osoba zhotovitelę bude mimo jiné řídit pľůběh práce na

přípravě a zpracování pľojektových záměrü, kooľdinovat a dohlíźet na činnost

żaměstnanců apřed ukončením platnosti této smlouvy vypľacuje zpttlvu, ve které popíše

pľůběh realizacęprací av souladu s článkem 5 této smlouvy jipředá zadavatęll
Zadavate| sę zavazuje jmenovat pŕed zahźĄením prací na přípravě a zpracovźní
projektových záměrŮ kontaktní osobu vę věcech administrativně-technických (dále jen

,,kontaktní osoba zadavatę|ę") ajejího zástupce, která bude pověřena:

ěinit zźlvazná ľozhodnuti za zadavatele v souvislosti s ręa|\zací prací dle této smlouvy;

posuzovat vęškęľé dokumenty včetně zptéĺv o pľůběhu realizace, které budou zadavateliv
souladu s touto smlouvou předloženy k posouzení;
poskytováním informací, týkajících se činnosti zadavate|e, kteľé může zhotovitel

poźadovatv souvislosti s ľealizacípraci dle této smlouvy, zhotoviteli; a

účastnit se infoľmativních schůzęk o průběhu realizacę pľací dle této smlouvy.

Vęškeľé výstupy budou předány zhotovitelęm zadavatęli v českém jazyce, a to tak, że

zhotovitel předá v listinné formě jeden (1) výtisk v originále a v elęktronické formě ve

formátu Micľosoft Woľd a v případě obľazových znázornění ve formátu Micľosoft Visio
(VSD) na nosiči dat CD nebo DVD.
Mí.t"* předání výstupů je kontaktní adresa zadavatęle: Městská část Praha 5, Štefánikova

236l13,Ż46l15, |5022 Praha 5, Česká republika osobou ve věcech technických.
o předání a pÍevzetí výstupu bude zhotovitęlęm vyhotoven protokol o předání a pÍevzetí

vystupu (dále jęn ,,Pľotokoloo) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma

smluvními stranami, a kaŹdá ze smluvních stľan obdrŽí po jednom (l) vyhotovení

protokolu.
Zadavatęlje opľávněn odmítnout převzeti výstupu' pokud sluŽby nebyly poskýnuty řádně

v souladu s touto smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě a/nebo pokud výstup neobsahoval

4'.
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veškeľé űdaje požadované zadavatęlem a/nębo zadavatę| nesouhlasí s počtem hodin
poskytnutých služeb, které budou zadavateli účtovány, pŕič,emž' v takovém případě
zadavatel důvody odmítnutí pÍevzeti výstupu písemně zhotovitęli sdělí, a to nejpozději do
pěti (5) pľacovních dnů od teľmínu předání výstupu. Na následné předání výstupu se
pouŹijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

4.1|. Pokud zadavatęl uplatní písemný náľok na odstranění vad výstupu, zavazuje se zhotovitel
tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů,
nestanoví-li zadavatęljinak. Zhotovitęl se zavazuje, že bude poskýovat služby na cęlém
űzemí České republiky, přičemž veškeľé výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v
souvislosti s poskýováním služeb dle této smlouvy jsoujiŹzahrnuty v ceně poskytovaných
služeb.

5. Dodatečné úkony

5.1. Pokud bude kúspěšné ręalizaci prací dle této smlouvy zapotlebí učinit úkon, který před
zapoćetím ręalizace nebyl součástí původního zadání předmětné poradenské sluŽby (dále
jen ,'Dodatečný úkon"), požádá zhotovitęl zadavatelę o udělení písemného povolení
k provedení tohoto úkonu. ZadavatęIje povinen se písemně vyjádřit k tomuto požadavku
bezzbytečného prodlení, nejpozději do 7 pracovních dnů. Na základě kladného písemného
vyjádření zadavatelę bude započato s rea|izací Dodatęěného úkonu.

5.2. V případě, Źe zadavatęl s pľovedením takového Dodatečného úkonu nesouhlasí, zavazují
se obě strany, żę se budou snaŽit v co nejkratším možném termínu nejpozději
do 7 pľacovních dnů uskutečnit schůzku, na které bude projednáno řešęní vzniklé situace'
Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne zadavateli v případě, že situace nebude
v přiměřené době vyřešena.

5.3. Vpřípadě, žę zhotovitel pľovede jakýkoli dodatečný úkon bez předchozího povolení
zadavatele, není zadavatel povinen uhradit zhotoviteli nálk|ady, které mu v souvislosti
s plněním tohoto nepovoleného Dodatečného úkonu vznikly, pouze pokud prokźlže,
že pľovedení nepovoleného Dodatečného úkonu ohrozi1o řádnou realizaci prací.

5'4. Zadavate| je oprávněn pożádat po zahájení realizace praci zhotovitele o provedení
Dodatečného úkonu nebo o změnu zadání v rámci dílčích jednotlivých poľadenských
služeb' zhotovitel nemá povinnost pľovést takové Dodatečné úkony nebo změnu úkolů,
pokud se domnívá, źe by mohla bý ohľožena úspěšná realizace prací'

6. Cena dílao platební podmínky a smluvní pokuty

6. l . Celková maximální sjednaná cena Za hodinovou sazbu 1 l00 Kě/hod bęz DPH, tj. l 331
Kč/hod včetně DPH, přičemż, sazba DPH budę v případě jej i změny stanovena v souladu s
platnými právními předpisy.

6.2. Cęlková cena veřejné zakázky nepřesáhne částku l.990.000,- Kč bez DPH. Celková
sjednaná cena poskýovaných služeb je stanovena jako cena nejvýše přípustná a
nepřekročitęlná a zahrnuje zejména veškeré výlohy' výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v
souvislosti s poskytováním služeb, vyhotovením a předáním výstupů dlę této smlouvy.

6.3. Cena poskytnutých sluŽeb bude hrazena měsíčně na zźlkladě faktuľy - daňového dokladu
za poskytnuté služby.

6.4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelęm musí obsahovat náležitosti stanovené
pľávními předpisy.
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6'5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dnę doručení faktuľy zadavatęli na kontaktní adresu zadavatęlę. Cęnaza poskýnuté
sluŽby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny za poskýnuté
služby z bankovního účtu zadavatelę. V případě pochybností se má zato, že dnem doľučení
se ľozumí třętí den ode dne odeslání faktury.

6.6. Povinnou přílohou kaŹdé faktuľy zhotovitęle bude Soupis pľovedených pľací a úkonů (dále
jen ,,Soupis"). Soupis musí bý před vyfakturováním předem odsouhlasen zadavatęlem.
Součástí faktuľy bude _ kromě Soupisu _ také Protokol pokud byl vyhotoven.

6.7 . Cena dle bodu 6.l. této smlouvy může b;it změněna pouze v případě změny příslušných
daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena

dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného
plnění.

6.8. Veškeré změny v rea|izaci smlouvy, kteľé změní cenu díla, je zhotovitel povinen
dohodnout se zadavatęlem před jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení
ceny uvedené v bodě 6.l. této smlouvy, lze je pľovést pouze nazźtkladě předchozí písemné
dohody smluvních stran foľmou dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel pľovedl
takové prácebez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací
za smluvní pokutu za poľušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy,
zaplacenou zhotovitelem zadav ateli.

6.9. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu lŻ.|. této smlouvy jsou náklady
zhotovitelę.

7. Pľáva duševního vlastnictví

7 .l. Zhotovitel se zavazuje, že pÍi poskytování sluŽeb neporuší práva tŕetích osob' která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a prén
průmyslového vlastnictvi. Zhotovitęl sę zavazuje, źę zadavatęli uhradí veškeré náklady'
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které zadavateli vzniknou v důsledku
uplatnění práv třetích osob vůči zadavatęIi v souvislosti porušením povinnosti zhotovitele
dle předchozívěty.

7.Ż. Budę-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i dílo, které je předmětem
autorských pľálv,prán souvisejících s právem autorským čipředmětem práv pořizovatele k
jím pořízené databázi' poskytuje zhotovitel jako autoľ zadavateli ode dne předání
takovéhoto dílazadavateli na neomezenou dobu pro uzemí celého světa, výhľadní licenci
k užití díla všęmi způsoby uźití v nęomezeném ľozsahu, přičemž výše odměny za
poskýnutí licence je již: zahrnuta v ceně poskytovaných služeb. Zadavatel je zfuoveřĺ
opľávněn upľavit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem č,izaÍadít díla do
díla souborného. Zadavatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo
postoupit třetím osobám dle výběľu zadavatele, přičemž zhotovitel s tímto výslovně
předem souhlasí. Zadavatę| není povinen licenci vyuŹít.

7.3. Bude-li výsledkem nebo součástí poskýovaných služeb i zaměstnanecké či kolęktivní dílo'
kteľé je předmětem autorských pľáv, práv souvisejících s právem autoľským či práv
pořizovatele k jím poŕízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z
jejíhož podnětu a pod jejímż vedením je dílo vývářeno a pod jejímż jménem je dílo
uváděno na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla pľávo výkonu majetkových pľáv
autoľa k dílu na zadavatele, přiěemž výše odměny za postoupení je jiź zahrnuta v ceně
poskýovaných služeb. Zhotovitel pľohlašuje, Že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám,
zpracovźlni včętně překladu, spojení s jiným dílem, zaÍazęní do díla souborného, k
dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby zhotovitel uváděl
zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem' że autor výslovně souhlasil s dalším
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7.4

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

postoupením výkonu těchto pľáv na zadavatęle a zę zadavatele na třetí osoby. Zhotovitel
pľohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny
zźxazky zhotovitele vůči autoľovi jsou vypořádány.
Zhotovitel výslovně prohlašuje' Že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví včetně výše uvedených autorských pľáv, a zavazuje se za tímto účelęm zajistit
řádné a nerušené užívání dila zadavatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a
licencí od autorů děI v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv
duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitęl se zavazuje, że zadavateli
uhradí veškeľé náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu' které zadavatęli
vzniknou v důsledku toho, že zadavatęl nemohl dilo už,ívat řádně a neľušeně.

8. Povĺnnost mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovávatve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od zadavatelę nębo o zadavateli ěi jeho zaměstnancích
a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu zadavatęlę žádné tÍetí
osobě ani je použít V rozporu s účelem této smlouvy,ledate se jedná:

a. o infoľmace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zźlkonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného oľgánu.
Zhotovitęlje povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce l všechny osoby,
které se budou podílet na poskytování služeb zadavatelę dle této smlouvy.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskýování služeb
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitęl, jako by povinnost poľušil sám.
Povinnost mlčenlivostitrvái po skoněení úěinnosti této smlouvy.
Vęškęľá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat pľostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pľacovníků

9. Smluvní sankce' odstoupení od smlouvy a výpověd'smlouvy

9.l. V případě nedodrŽení termínu poskýnutí služeb a/nebo předání výstupu ďnebo odstranění
vad poskytnutých služeb ve sjednané kvalitě podle čl. 4. ze strany zhotovitele je zhotovitel
povinen uhľadit zadavatęli smluvní pokutu ve výši 0,| %ó z celkové ceny poskytovaných
služęb/ nebo z ceny služeb/výstupů, které nebyly předány v termínu, bez DPH zakatdý i
započ,atý kalendářní den prodlení.

9.2. Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. 7 . ukáŽe nepľavdivým nebo zavádějícím
nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle ěl. 7. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel
uhradit zadavatęli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých)
za kaźdé jednotlivé porušení povinnosti.

9.3. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. 8., zavazuje se zhotovitel uhradit
zadavatęli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za
každé jednotlivé poľušení povinnosti.

9.4. Zadavate|je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhľadou faktuľy po sjednané lhůtě
splatnosti űrokz prodlení ve výši 0,I %;o z dlužné částky dle příslušné faktuľy zakaždý,byť
i započ,atý, den prodlen i.

9.5. Smluvní pokuta a úľokz pľodlení jsou splatné do čtrnácti (l4) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.
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9.6. Zaplacením smluvní pokuty a úľokuz pľodlenínení dotčennárok smluvních stran na

náhľadu škody nebo odškodněnív plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dáIe řádně
poskytovat služby ve sjednané kvalitě.

9.7. Za podstatné poľušenítétosmlouvy zhotovitelem, kteľézakláldá právo zadavatęle na

odstoupení od tétosmlouvy, se považuje zejména:
a. prodlení zhotovitele s řádným poskytováním služeb ve sjednané kvalitě
b. prodlení zhotovitęle s předáním výstupu o více neŽ.pét (5) kalendářních dnů;

c. nepľavdivénębo zavádějící prohlášenízhotovitele podle čl'7.;

d. porušeníjakékoli povinnosti zhotovitele podle ěl. 7. nebo čl.8.;

e. postup zhotovitele při poskytování služębv rozpoľu s opľávněnými pokyny
zadavatele.

9.8. Zadavatęlje dále opľávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůčimajetku zhotovitele probíhá insolveněni ŕízení,v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b. insolvenění návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, Že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhoÍízení;
c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.9. Zhotovitelje oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, źezadavatęl budę v prodlení
s úhľadousvých peněžitých závazkű vyplývajících ztéto smlouvy po dobu delšínežtřicęt
(30) kalendářních dní.

9.l0. ZadavatęI je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počínáběźetprvním dnem následujícím po doľučenívýpovědi. V takovém
případě je zhotovitel povinen učinitjiźjen takovéúkony, bęz nichźby mohly byĄ zájmy
zadav atęlę v źžněohroženy.

9.1 1. ÚoinLy každéhoodstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručenípísemnéhoprojevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní stľaně' odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

10. Záruka a sankce za jeji nedodľžení

10.1.

l0.Ż.
10.3.

10.4.

Zhotovitęl ručíza kvalitu jím poskytnutých služeb dle této smlouvy po dobu 24 měsícű, a

to od data předání výstupu zadavateli.
Ręklamace vad musíbý provedena písemně.
Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě l měsíce od
doručení reklamace zadav atelę.

Zhotovitel je povinen v případě pľodlenís vyřízenímľeklamace zaplatit zadavateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč(slovy: pět tisíc korun českých),ato zakaźdý případ azakaŽdý
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (l4)
kalendářních dnůode dne jejího uplatnění'
Reklamace jsou avatęlę řešeny pověřeným pracovníkem Mgr. Janem
Vyskočilem,

10.s

11. Povinná ustanovenĺ
11.l Smluvní strany výslovně souhlasí s tím,aby tato smlouvabylazveÍejněna v registľu smluv

za podmínekzákona ě.340/Ż015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteľých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, vę znění pozdějších předpisů, do 30 dnůodę

dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní stľany souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajůve smlouvě, kteľá bude zveřejněna v registľu smluv podle věty pľvní.
Smluvní stľany prohlašují'žeskutečnosti obsaženévę smlouvě nepovažujíza obchodní
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tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozźlkoniku a udělují svolení k jejich uŹitíazveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

l l ' l.Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zźtkonač).|3llŻ000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, potvľzuje, źebylry splněny podmínky pľo platnost právního
jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČč.2|156812017 zę dnę 3'5.2Ol7.

12. Zá"ľěľečnáustanovení a zvláštníujednání

l2.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činnostízhotovitele třętím osobám, která je
uzavŕena na minimální výšipojistnéčástky l mil. Kč

l2'2. Jest|iže jakýkoliv zálvazęk vyplýuajícíz této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této
smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane
neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost
ďnebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení tétosmlouvy. Stľany nahradí tento neplatný,
nevymahatelný a/nebo zdánlivý zźtvazektakovým novým, platným, vymahatelným a nikoliv
zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyššímotnémíře odpovídat předmětu
původníhoodděleného zźxazku. Ukelže-li se některé z ustanovęní tétosmlouvy (včetně
jakéhoko|iv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv tétovady
na ostatní ustanovęní smlouvy obdobně podle ustanovení $ 576 zálkona ě. 8912012 sb.,
občanskýzákoník, v platném znění

l2.3. Tato smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákon a č:.340120|5Sb., o zvláštníchpodmínkách
účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

12.4. Zhotovitel není bez předchozího písemnéhosouhlasu zadavatęle oprávněn postoupit pľáva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

12.5.Práva a povinnosti smluvních strano kteľénejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnýmiustanoveními občanskéhozákoníku.

|2.6. Změny a doplňky tétosmlouvy mohou bý sjednány jen písemnou formou a musí b;ýt

potv rzeny oběma stľanami.
12.7. Smlouvase uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichžčtyři(a) vyhotovení

obdrtí zadavatęl ajedno (1) vyhotovení obdržízhotovitel.
l2.8. Smluvní strany pľohlašují,že smlouvu sepsaly na zátkladé pľavdivých údajů,jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetli,
s jejím obsahem souhlasí anadtlkaz toho připojují své podpisy.

Y Prazęd""

za zhotovitęl
Mgľ. Maľtin Synkule' MA,
jednatel
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