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S 2017/OŠK/1051

Smlouva o poskytnuti služeb
uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník") a na základě Rámcové smlouvy o poskytování
služeb ze dne 5. 9. 2017 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladim Irem Novákem, starostou
IČ: 00063941
bankovní spojeni: 19-2000733369/0800
v předmětu smlouvy je oprávněna jednat: Mgr. Martina Mottlová

(dále jen ,,Objednatel" nebo ,,MČ Praha 10")

a

Up Česká republika s.r.o.
se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
zastoupená: panem Stéphanem Nicolettim, jednatelem společnosti
lČ: 62913671
DIČ: CZ62913671
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka a. 35300
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s., Praha
číslo účtu:

(dále jen ,,Dodavatel" nebo ,,Up ČR")

(Objednatel/MČ Praha 10 a Dodavatel/Up ČR jsou též označováni společně jako ,,smluvní
strany")

ČI. l
Preambule

Dne 5. 9. 2017 uzavřeli Objednatel a Dodavatel Rámcovou smlouvu o poskytováni služeb
(dále jen ,,Rámcová smlouva"), jejímž předmětem je rámcová úprava právních vztahů
smluvních stran při distribuci příspěvků (benefitů) formou nepeněžního plnění ve prospěch
občanů MČ Praha 10 a různých cIlových skupin (rodiče/děti/mládež/senioři)
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určených na pořizenÍ vymezené aktivity (nákup služby/zboži) dle specifikace konkrétních
projektů.

Příspěvky jsou vypláceny prostřednictvím online softwarové aplikace Aktivní město
(www.aktivnimesto.cz) vyvinuté Dodavatelem pro potřeby obcí/měst.

Na základě Rámcové smlouvy se MČ Praha 10 s Up ČR dohodli, že Objednatel využije on-
line benefitního systému Aktivní město pro distribuci příspěvků v rámci Projektu

Název Aktivní město Praha 10 - podpora čtenářské gramotnosti dětí m.č.
programu/aktivity: Praha 10 školou povinných - podzim 2017

(dále jen ,,projekt"). Za tímto účelem sjednávají tuto smlouvu o poskytnuti služeb.

ČI. ll
Předmět smlouvy, vymezeni projektu

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu.

2. V rámci projektu má Objednatel zájem prostřednictvím softwarové aplikace spravované
Dodavatelem rozdělit mezi jednotlivé přihlášené žadatele celkovou částku 2.200.000,- KČ
(slovy: dvami|iónydvěstětisic korun českých) včetně DPH - dále také ,,alokovaná částka".
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo jednostranně rozhodnout o navýšeni
alokované částky. Jednostranné navýšení alokované částky musí Objednatel Dodavateli
písemně oznámit.

3. Alokovaná částka bude rozdělena formou jednorázových příspěvků (dále také
,,pňspěvký') mezi žadatele, kteří splňují nás|edujÍcÍ podmínky (dále také ,,Příjemci"):

· přljemcem může být pouze dítě narozené mezi roky 2002 a 2008 včetně, tj.
zejména žáci 3.-9.třid základních škol nebo speciálních škol nebo studenti l. - lV.
ročníků osmiletých gymnázií,

· př/jemce má trvalé bydliště na území Městské části Praha 10,
· příjemce se od 18.9.2017 do 30.11.2017 prostřednictvím zákonného zástupce

registruje do projektu pomocí on-line softwarové aplikace Aktivní město.
· pokud má rodina 2 a vÍce děti, vztahuji se na každé dítě výše uvedené podmínky

pro přiznání nároku na příspěvek individuálně a je nutné, aby se každé dítě
zaregistrovalo prostřednictvím svého zákonného zástupce samostatně.

· příjemce může příspěvek čerpat po registraci do on-line softwarové aplikace
Aktivní město v období od 18.9.2017 do 31.12.2017 dle Přílohy č. 1 této
Smlouvy.

4. Maximálni výše Příspěvku činí 500,- KČ l 1 osobu (Příjemce).

5. Aktivity, na něž MČ Praha 10 poskytuje Příjemcům Příspěvky v rámci Projektu, jsou
nás|edujÍcÍ:

· Podpora čtenářské gramotnosti a motivace př/jemců k četbě formou příspěvku
na nákup knih (dále také ,,Aktivity")-
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6. Oprávněný poskytovatel Aktivity, tj. knihkupectví, antikvariát či jiný prodejce knih (dále
také ,,Pořadatel"), se musí ve stanoveném terminu od 11.9.2017 do 30.11.2017
registrovat pomoci softwarové aplikace ,,Aktivní město".

7. Doba trvání Projektu je určena od 11.9.2017 do 28.2.2018. Změnu v trvání Projektu je
oprávněn provést Objednatel pouze s písemným souhlasem Dodavatele.

8. Při realizaci projektu jedná Dodavatel vůči Přljemcům jménem a na účet Objednatele.

ČI. Ill
Příspěvky a jejich čerpání

1. Dodavatel v součinnosti s Objednatelem zpracuje podmínky pro vznik nároku na
příspěvek a umIstI je v on-line softwarové aplikaci Aktivní město (www.aktivnimesto.cz.).

2. Příspěvek je oprávněnému Příjemci poskytnut v souladu s pravidly projektu, a to na
základě uzavřené darovací smlouvy ve formě vyjádřeni souhlasu Př/jemce s přijetím daru
v profilu Příjemce) v souladu s obecným ustanovením občanského zákoníku a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

3. Podmínkou pro vznik nároku na zIskáni příspěvku je souhlas Příjemce s pravidly projektu,
souhlas se zpracováním osobních údajů při registraci v on-line softwarové aplikaci Aktivní
město (www.aktivnimesto.cz) a souhlas s přijetím daru.

4. Dodavatel se v rámci této smlouvy zavazuje na základě specifikace Objednatele vytvořit
každému Př/jemci po registraci on-line profil/konto, na které Dodavatel uloží Objednatelem
určenou výši příspěvku vyjádřeného v Kč (tzv. ,,Elektronických bodů") pro jednorázové
upotřebení při nákupu služby/zboži nebo získání nároku na slevu z ceny Aktivity účtované
jejím Pořadatelem Př/jemci.

5. Dodavatel spravuje v on-line softwarové aplikaci Aktivní město (www.aktivnimesto.cz)
databázi profilů registrovaných Pořadatelů Aktivit, kteří splňuji podmínky projektu
schválené Objednatelem.

6. Příspěvek mohou Příjemci čerpat pouze u Pořadatelů. Dodavatel se v zájmu zajištění co
největší dostupnosti projektu pro Přljemce zavazuje prokazatelně vynaložit maximální úsilí
k tomu, aby do sítě Pořadatelů byli zahrnuti všichni potenciálni Pořadatelé púsobĹcÍ na
území m.č. Praha 10, a dále k tomu, aby tato SIt' byla dále vhodně doplněna o další
potenciální Pořadatele, působÍcÍ na území hlavního města Prahy mimo území m.č.
Praha 10, zejména v městských částech přímo sousedících s m.č. Praha 10, nebo o
významné prodejce knih.

7. Příspěvek lze čerpat výhradně jednorázovým nákupem, nelze jej čerpat postupně
opakovanými nákupy knih v hodnotě nižší než 500 KČ.

8. Příspěvek nelze čerpat na nákup elektronických knih.

9. Dodavatel se zavazuje pňjmout adekvátni opatření tak, aby nemohlo dojít k opakovanému
čerpání jedním Př//emcem nad stanovenou částku příspěvku nebo k čerpáni osobou
nesp|ňujÍcÍ podmínky pro Příjemce dle čí. ll odst. 3 této smlouvy či jinému zneužití
příspěvku (dále také ,,Neoprávněné čerpáni příspěvku". V případě neoprávněného
čerpáni příspěvku, prokazatelně doloženého Objednatelem, je Dodavatel povinen
nahradit Objednateli vzniklou škodu v souhrnné výši takto vzniklé škody.
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1. Objednatel
ukončení
kalendářní
V. odst. 1.

ČI. IV

Základní povinnosti smluvních stran

se zavazuje, že do 21 dnů uhradí fakturu vystavenou Dodavatelem vždy po
kalendářnIho měsíce za potvrzené/realizované transakce za uplynulý
měsíc. Na každé faktuře za transakce bude zároveň účtována odměna dle ČI.
této smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje, že do 21 pracovních dnů po ukončeni kalendářnIho měsíce
proplatí Pořadatelům částky (hodnoty transakci), odpovÍdající celkové výši realizovaných
transakcí (příjemci převedených Příspěvků ve prospěch Pořadatelů) za uplynulý měsíc.

3. Dodavatel se zavazuje, že do konce kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci,
v němž byly potvrzeny/realizovány transakce pňjemců, doručí Objednateli souhrnný
statistický výstup za uplynulý kalendářní měsíc ze softwarové aplikace Aktivní město
vztahující se k čerpání alokované částky v rámci projektu.

4. Dodavatel se zavazuje postupovat při zajišt'ování předmětu této smlouvy dle
,,harmonogramu", který tvoří příbhu č. 1 této smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují dodržovat při plnění této smlouvy pravidla sjednaná
v Rámcové smlouvě, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zejména zajistit ochranu a
bezpečnost osobních údajů Př/jemců a dalších zúčastněných subjektů.

ČI. V
Odměna dodavatele

1. Smluvní strany se dohodly, že za přípravu a realizaci závazků a povinností Dodavatele
v rámci projektu dle této smlouvy poskytne Objednatel Dodavateli dohodnutou odměnu ve
výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové realizované souhrnné hodnoty transakcí čerpaných
z alokované částky.

2. Objednatel uhradí dohodnutou odměnu v ČI. V. odst. 1. na základě faktury vystavené
dodavatelem dle ČI. lV. odst.1. na jeho účet č. 59942/0800, a to do 21 dnů od doručeni
faktury.

ČI. VI
Další povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel:
a) je povinen poskytnout pro potřeby projektu on-line softwarovou aplikaci Aktivní město

(www.aktivnimesto.cz) obsahujÍcÍ informace o podmínkách účasti, uživatelský
manuál, lhůty (apod.) a další relevantní informace o projektu s on-line formulářem pro
registraci Př//emců a Pořadatelů;

b) je povinen na základě instrukcí a požadavků Objednatele informovat příjemce o
možnostech využiti on-line nákupu a upotřebení příspěvku na Aktivity v rámci
projektu;

c) je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost pro nastavení
podmínek čerpáni příspěvků, prováděni případných změn a nastaveni systému (např.
v přiměřené lhůtě max. 3 pracovních dnů po obdržení žádosti od Objednatele o
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poskytnuti statistických dat o uskutečněných transakcích a objemech nákupů v čase
apod.);

d) je povinen na základě pokynů Objednatele poskytnout přehled a statistické výstupy
z proběhlých transakcf, vykonávat správu a administraci úkonů nezbytných pro
realizaci transakci a z pověření Objednatele vykonávat kontrolu plnění Pořadatelů
aktivit vůči Příjemcům;

e) je povinen poskytnout Objednateli do 30 dnů po ukončení účinnosti této smlouvy
souhrnná statistická data o realizovaných transakcich/nákupech Mužeb/zboží a na
vyžádání Objednatele poskytnout nezbytnou součinnost pro ziskáni zpětné vazby od
příjemce nebo Pořadatele (např. formou průzkumu, dotazníku apod.)

f) pověřuje pro komunikaci se Objednatelem ve věcech plněni dle této smlouvy níže
uvedené kontaktní osoby:

jméno a příjmení: Tel: E-mail:

Změnu v tomto pověření lze provést jednostranným písemným oznámením
Dodavatele druhé smluvní straně.

2. Objednatel:
a) pověřuje pro komunikaci s Up ČR ve věcech plněni dle této smlouvy niže uvedené

kontaktní osoby:

jméno a příjmenŕ Tel: E-mail:

Mgr. Martina Mottlová 267 093 531

267 093 637

Změnu v tomto pověřeni lze provést jednostranným písemným oznámením
Objednatele druhé smluvní straně.

ČI. VII
Sankce

1. V případě prodlení Objednatele s platbou odměny či její části, má Dodavatel nárok na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové výše odměny za každý den prodlenI.

2. V případě prodlení Dodavatele s plněním povinnosti dle ČI. lV, V a VI má Objednatel nárok
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové výše odměny za každý den
prod|eni. Nárok na smluvní pokutu Objednateli nevzniká po dobu, po kterou je v prodlenI
s předáním podkladů nezbytných k realizaci smluvních povinností Dodavatele.

3. Nárok na náhradu škody není úhradou smluvních pokut uvedených v tomto článku jakkoliv
dotčen,
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ČI. VIII
Závěrečná ujednání

1. Smlouva se se uzavírá na dobu určitou, do ukončení projektu dle ČI. ||, odst. 7 této
smlouvy.

2. V případě, že Dodavatel nebo Objednatel nesplní svoji povinnost nebo závazek dle této
smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní
strany ke splněni povinnosti, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a druhá
smluvní strana má právo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností ke dni doručení
odstoupení druhé smluvní straně. Tím nejsou dotčeny práva a povinnosti z rámcové
smlouvy.

3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je veřejnou osobou a jako takový je povinen na
dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré
informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím
osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje
za důvěrné ani za obchodní tajemství a sQuh|así se zařazením textu této smlouvy do
veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně
případných příloh a dodatků.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Uveřejněni zajisti Objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a na důkaz souhlasu připojuji své vlastni podpisy.

6. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž Objednatel
obdrží dva výtisky a Dodavatel jeden. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen
písemnými dodatky, které schváli a podepÍšÍ obě strany.

V Praze dne: 5. 9. 2017 V Praze dne:,5:3.."...

Objednatel
Městská část Praha 10

Mgr. Martina Mottlová
vedoucí OŠK

Dodavatel
Up Česká epublika s.r.o.

. . . , .
jednatel

Přílohy:
l) Harmonogram projektu
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