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RÁMCOVÁ SMLOUVA

O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

evid. číslo smlouvy klienta (G|N|s):s"s¢g4QK(&!óvádět při fakturaci

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 709 91 095

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyni hejtmana pro oblast investic a veřejných
zakázek
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen ,,klient")

a

Feichtinger ŽIdek Fyrbach advokáti s.r.o.
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 29304873

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72824
zastoupená Mgr. Davidem Fyrbachem, LL.M., advokátem a jednatelem

(dále jen ,,advokátní kancelář")

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Advokátní kancelář se zavazuje poskytovat klientovi právní služby a poradenství při realizaci
zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek v podmínkách Středočeského kraje,
spočÍvajÍcÍ v provádění nás|edujÍcÍch činnosti:

1.1.1 zpracování analýz, rozborů a stanovisek k problematice
smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
předpisů, včetně analýz nutnosti zadávání v režimu zákona l
či vhodného způsobu jejich zadávání a dalších postupů
vypracování návrhů možných řešení;

veřejných zakázek ve
ve znění pozdějších

o veřejných zakázkách
při jejich zadávání a
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1.1.2 konzultační a poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek;

\

1.1.3 analýzy centralizovaného zadáváni veřejných zakázek pro klienta;

1.1.4 analýzy zadávání veřejných zakázek na dodávky energií pro klienta a jeho
příspěvkové organizace;

1.1.5 součinnost při případném vyřizování námitek uchazečů a analýza obdržených
námitek, příprava rozhodnutí;

1.1.6 příprava vyjádření k podnětům podaných k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS);

\
\

1.1.7 zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy ve správním
soudnictví; a

1.1.8 příprava vyjádření a zastupováni při daňových kontrolách správce daně, RegionálnI
rady regionu soudržnosti Střední Čechy a dalších kontrolních orgánů

(dále jen ,,právni služby").

1.2 Klient není povinen na základě této smlouvy od advokáta jakékoliv služby odebrat a je
oprávněn využívat současně služeb i jiných advokátů.

1.3 Advokátní kancelář se zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta. Při
poskytování právních služeb je advokátní kancelář nezávislá, je však vázána právními
předpisy a v jejich mezích příkazy a pokyny klienta. jsou-li pokyny klienta v rozporu se
zákonem nebo předpisem upravujíckn výkon advokacie, není jimi advokátní kancelář vázána.
O tom je advokátní kancelář povinna klienta neprodleně vyrozumět.

1.4 Klient se zavazuje poskytovat advokátní kanceláři včas úplné a pravdivé informace a
předkládat jí veškeré listinné materiály potřebné k řádnému výkonu činnosti podle této
smlouvy, jakož i poskytnout jinou potřebnou součinnost. Klient je srozuměn s následky
poskytnuti nepravdivých či neúplných informací v souvislosti s poskytováním právních služeb
dle této smlouvy. Poskytnutí nepravdivých či neúplných informaci může být advokátní
kanceláří považováno za narušení důvěry mezi klientem a advokátní kanceláří ve smyslu
zákona o advokacii.

1.5 Klient se zavazuje uvědomit stanoveným způsobem advokátní kancelář s dostatečným
předstihem o svých požadavcích na poskytováni právních služeb podle této smlouvy.

1.6 Advokátní kancelář se zavazuje informovat včas klienta o důležitých skutečnostech
souvisejících s poskytováním právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích,
lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, jakož i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a
jiných předpisů.

1.7 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že advokátní kancelář může na základě svého
rozhodnutí právni služby poskytovat nebo se dát zastoupit i jiným advokátem a při
jednotlivých úkonech i advokátním koncipientem, zaměstnancem advokátní kanceláře nebo
jinou třetí osobou poskytujÍcÍ advokátní kanceláři administrativní a podobné služby, a to v
rozsahu dle právních předpisů a vždy s přihlédnutím k oprávněným zájmům klienta.
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2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1 Právni služby budou poskytovány na základě objednávky zaslané Objednatelem
Poskytovateli, ve které budou uvedeny především následujici údaje

2.1.1 druh a popis požadované právní služby,

2.1.2 požadovaný harmonogram plnění, a

2.1.3 označení dalších dotčených subjektů, jsou-li relevantní (zejména smluvní strana,
protistrana apod.).

2.2 Advokátní kancelář sdělí na požádáni klientovi předpokládaný rozsah objednané právní
služby. Pokud klient s tímto rozsahem nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost advokátní
kanceláři bez zbytečného odkladu sdělit, jinak se má zato, že jej schválil. Nedojde-li ke
schváleni rozsahu právních služeb a výše odměny, je advokátní kancelář povinna služby
poskytnout jen v omezeném rozsahu do výše klientem schválené a nenese odpovědnost za
jejich nekompletnost.

2.3 zjistí-li advokátní kancelář v průběhu poskytováni právních služeb, že rozsah objednaných
právních služeb a výše odměny budou vyšší, než činil odhad, je povinen požádat klienta o
schváleni tohoto nového rozsahu. Schválení nového rozsahu služeb se nevyžaduje, pokud
služby byly provedeny řádně a účelně, přičemž je třeba provést úkony právních služeb
v důsledku skutečnosti, které v průběhu poskytování právních služeb vyšly nově najevo,
nebo klient v průběhu poskytování právních služeb rozšířil své zadání nebo sdělil nové
zásadní informace. Překročeni předpokládaného rozsahu služeb a výše odměny nezbavuje
klienta povinnosti hradit odměnu, pokud služby byly provedeny řádně a nikoli neúčelně.

3. ODMĚNA A NÁKLADY

3.1 Odměna za poskytované právni služby dle odst. 1.1 se stanovuje dohodou smluvních stran,
a to v nás|edujÍcÍ výši za každou hodinu právních služeb:

Odměna bez DPH Samostatně DPH Odměna včetně DPH

2.150 Kč 451,50 Kč 2.601,50 Kč

Maximální hodnota k vyčerpání činí 1 900 000 KČ bez DPH.

3.2 Při výpočtu výše odměny se bude vycházet ze skutečného rozsahu právních služeb
poskytnutých advokátem klientovi. Úkony právní služby budou advokátem účtovány po

započatých čtvrthodinách.

3.3 K odměně bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

3.4 V případě, že bude v soudním nebo jiném řízení, ve kterém klienta zastupoval advokát,
přiznána klientovi náhrada nákladů tohoto řízeni a vyplacena advokátovi, advokát tuto
náhradu vyplatí klientovi.
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Odměnu hradí klient advokátní kanceláři po poskytnutí právních služeb dle jednotlivé
objednávky ve smyslu odst. 2.1 této smlouvy na základě daňových dokladů (faktur).

4.2 Advokátní kancelář vystaví fakturu na základě dokončení objednané právní služby.
Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předáni příslušných objednaných výstupů a
zároveň její vyúčtování.

4.3 Každá vystavená faktura ponese označení faktury a její číslo, číslo smlouvy, název a sídlo
advokátní kanceláře, údaje o registraci advokátní kanceláře (výpis z obchodního rejstříku,
živnostenské oprávnění apod.), název a sídlo klienta, bankovní spojeni, předmět smlouvy,
fakturovanou částku vC. DPH (advokátní kancelář, která není plátcem DPH, uvede
fakturovanou částku bez DPH). V každé vystavené faktuře bude dále uveden název akce
,,Poradenství v oblasti metodiky zadávání veřejných zakázek".

4.4 Přílohu každé faktury bude tvořit seznam úkonů právni služby poskytnutých advokátní
kanceláří. Seznam bude obsahovat u každého jednotlivého úkonu právni služby datum jeho
uskutečnění, jeho popis a rozsah vynaloženého času.

\L

4.5

4.6

4.7

4.8

5.

5.1

5.2

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů po jejím obdržení klientem.

V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo nebude obsahovat údaje
podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je klient oprávněn
takovou fakturu do dne splatnosti vrátit a advokátní kancelář je povinna vystavit fakturu
novou; vrácená faktura pozbývá platnosti. Klient je oprávněn vrátit vyúčtováni do data jeho
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné údaje nebo údaje nad rámec smlouvy.

Klient připouští pouze bezhotovostní platbu. Veškeré platby za dodané právní služby budou
na základě faktur, které uchazeč vystaví. Klient nepřipouští zálohové platby.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a veškeré cenové údaje budou v této měně.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Advokátní kancelář se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od klienta v souvislosti
s plněním smlouvy.

Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti může advokátní kancelář
zprostit pouze klient a po jeho zániku právní nástupce klienta. l poté je však advokátní
kancelář povinna zachovávat mlčenlivost, pokud je z okolností případu zřejmé, že ji klient
nebo jeho právni nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tisni. Povinnost
mlčenlivosti se vztahuje i na osoby, které advokátní kancelář zastupují podle odst. 1.7 této
smlouvy, a na ostatní zaměstnance advokátní kanceláře a další osoby, které advokátní
kancelář použije v souvislosti s poskytováním právních služeb.
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l 6. MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Místem plnění je sídlo advokátní kanceláře, nebude-li dohodnuto jinak.

6.2 Na žádost klienta je advokátní kancelář povinna zajistit účast svého zástupce na konzultační
schůzi v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.

7. SANKCE

7.1 V případě prodlení advokátní kanceláře s poskytováním právních služeb dle v objednávce
uvedeného harmonogramu, má klient nárok na zaplaceni smluvní pokuty advokátní kanceláří
ve výši 5 000 kč za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě porušení povinnost mlčenlivosti specifikované v této smlouvě, je advokátní
kancelář povinna uhradit klientovi smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý
případ porušení této povinnosti.

7.3 V případě závažného porušeni nebo nesplnění jakékoliv povinnosti advokátní kanceláře
vyp|ývající z uzavřené smlouvy, s výjimkou povinnosti poskytovat právní služby dle
v objednávce uvedeného harmonogramu, má klient nárok na zaplaceni smluvní pokuty
advokátní kanceláří ve výši 5 000 KČ.

7.4 V případě, že klientovi vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle klient na částku ve
výši smluvní pokuty fakturu sp|ňujÍcÍ náležitosti daňového dokladu podle platných právních
předpisů advokátní kanceláři. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní ode dne doručeni faktury
advokátní kanceláři.

8. KONTAKTNÍ OSOBY

8.1 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají a poskytují zpravidla prostřednictvím
těchto kontaktních osob:

8.1.1 klient: Mgr. Ivana jindřichová, vedoucí Odboru krajského investora, tel.:

email:

8.1.2 advokátní kancelář: Mgr. David Fyrbach, LL.M. tel.: +
email:

8.2 Strany jsou oprávněny jednostranně změnit své kontaktní údaje dle předchozího ustanoveni.
Taková změna je účinná doručením písemného oznámení, obsahujÍcÍho informaci o změně
kontaktních údajů a nové kontaktní údaje, druhé straně.

9. TRVÁNÍ A UKONČENÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

9.1 Tato smlouva byla sjednána na dobu určitou a to do vyčerpání maximální předpokládané
hodnoty veřejné zakázky dle ČI. 3.1.
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9.2 Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědi. ,
výpověď' je účinná doručením druhé straně.

9.3 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjisti, že advokátní kancelář

9.3.1 nabízela, dávala, přijímala nebo zprostředkovávala nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, v zadávacím řIzení nebo při provádění smlouvy; nebo

9.3.2 zkreslovala skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízeni nebo provádění
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačeni a sníženi
výhod volné a otevřené soutěže.

9.4 Advokátní kancelář je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, dojde-li k
narušení důvěry mezi ní a klientem, pokud klient neposkytuje potřebnou součinnost nebo
v případě, že je klient v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči advokátní
kanceláři. výpověď' je účinná doručením druhé straně. Povinnost tuto smlouvu vypovědět ze
zákonných důvodů není dotčena.

9.5 Advokátní kancelář je oprávněna tuto smlouvu vypovědět rovněž písemnou výpovědí bez
uvedení důvodů. výpovědní lhůta skončí uplynutím posledniho dne měsíce nás|edujícího po
doručení písemné výpovědi klientovi. Touto výpovědí není dotčeno poskytováni právních
služeb ve věcech, které do skončení výpovědní lhůty advokátní kancelář převzala k vyřízení,
ledaže by advokátní kancelář v této části smlouvu vypověděla z důvodů stanovených v odst.
9.4 této smlouvy nebo v právním předpise.

9.6 V případě předčasného ukončeni této smlouvy (s výjimkou jejího ukončení z důvodu
porušení smlouvy advokátní kanceláří) náleží advokátní kanceláři poměrná část odměny dle
odst. 3.2 této smlouvy, jakmile budou splněny podmínky pro jejich výplatu.

10. SALVATORNÍ KLAUZULE

10.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným,
nebo se jím stalo po uzavřeni této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani
nevynutitelnost ostatních ustanoveni této smlouvy, nevyplývá-li z donucujÍcÍch ustanovení
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazuji bez zbytečného odkladu po výzvě
kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanoveni nahradit platným a vynutitelným
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného
ustanovení.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11.2 V záležitostech touto smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami řidí
obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským

zákoníkem, zákonem o advokacii a advokátním tarifem.
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11.3 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem
a podpisy obou smluvních stran.

11.4 Smluvní strany souhlasí, že v případě změny způsobu výkonu advokacie ze strany
společníků advokátní kanceláří přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na jejího
právního nástupce. Na tuto skutečnost bude klient vždy písemně upozorněn.

11.5 Advokátní kancelář bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s
právními předpisy.

11.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž klient obdrží 3
stejnopisy a advokátní kancelář 2 stejnopisy.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k

jejímu plnění, připojuji své podpisy a prohlašujI, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné
a vážné vůle.

Advokátní kancelář Klient

Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. Středočeský kraj .pQČ'".j

= : :¶ ,l

l l

..
Mgr. David Fyrbach, LL.M. Ing. Zuzana Moravčíková
advokát a jednatel náměstkyně hejtmana pro oblast investic

a veřejných zakázek
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