
Rámcová smlouva o poskytování

poradenských a konzultačních služeb

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákonik“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rámcová smlouva")

mezi níže uvedenými stranami

Název: Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha

IČO: 00006963

Právní forma: 325 - Organizační složka státu

Zastoupen: i\Č/lgšzpavel KreJCI, poveren zastupovamm ustredniho ředitele

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních

(kontaktní osoba):

Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Kanceláře ústředního ředitele

CSSZ

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

Sídlo: Belgická 38, 120 00 Praha 2

ičo: 69181560

DIČ: CZ7505070463

Právní forma: Fyzická osoba podnikající - advokát

Zápis ve veřejném Obchodní rejstřík vedený [k doplnění], oddíl [k doplnění], vložka [k

rejstříku: doplnění]

Zastoupen: JUDr. Jaroslavem Bursíkem, advokátem

Bankovní spojení: Unicredit Bank

Číslo účtu: _

sepzžégěcgýoíííggšíh —voká
t, vedoucího realizačního týmu

a smluvních dodatků: tel:—

voepcáěgžgýsíůtťůii mokét
,vedouciho realizačního týmu

(kontaktní osoba): tel:—

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel mohou být dále označováni společně jako „Smluvní strany" nebo

jednotlivě jako „Smluvní strana".



 

 

1.1.

1.2.

1.3.

Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Poskytování poradenských

a konzultačních služeb“ („veřejná zakézka“) zadávané mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(„zadávací řízení“), evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

( ------- >.

Poskytovatel podal vrámci zadávacího řízení nabídku ze dne 16.4.2018

(„nabídka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla mezi Objednatelem

a Poskytovatelem uzavřena tato Rámcová smlouva.

Účelem této Rámcové smlouvy je úprava podmínek, za kterých budou poskytovány

služby vymezené v této Rámcové smlouvě.

 

 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Předmětem této Rámcové smlouvy je závazek Poskytovatelé zajišťovat

poradenské, konzultační a auditní služby v souvislosti s činností Objednatele (dále

jen „ Služby“) za podmínek a v rozsahu určeném touto Rámcovou smlouvou

ajednotlivými písemnými objednávkami a Objednatel se zavazuje zaplatit za tyto

služby Poskytovateli odměnu dle této Rámcové smlouvy.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Rámcové smlouvy

adisponuje všemi potřebnými oprávněními a povolenimi vyžadovanými platnými

právními předpisy.

Poradenské a konzultační služby budou spočívat zejména v:

a) Předcházení možným střetům zájmů při vynakládání veřejných prostředků

Objednatele;

b) Zpracování právních expertiz ve vztahu kjednotlivým úkonům Objednatele při jeho

činnosti pořizování komodit z veřejných prostředků;

c) Kontrole a auditní činnosti ve vztahu ke způsobům a procesům pořízení jednotlivých

komodit z veřejných prostředků, vč. nezávislé expertní kontroly průběhu konkrétních

zadávacích řízení dle požadavků Objednatele;

d) Následné kontrole účelnosti vynaložených veřejných prostředků;

Kontrole plnění uzavřených smluv.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Rámcové smlouvy

a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými

právními předpisy.
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3.1. Na veškeré Služby, které budou poskytovány na základě této Rámcové smlouvy,

se budou vztahovat práva a povinnosti Smluvních stran vymezené v Rámcové

smlouvě a stanou se tak nedílnou součástí jednotlivých smluvních vztahů.

Jednotlivé smluvní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem budou založeny

řádným uzavřením písemné dílčí objednávky v souladu s touto Rámcovou smlouvou

(dále jen „Objednávka“).

3.2. Objednávka bude obsahovat alespoň:

a) informaci o předmětu veřejné zakázky včetně podrobného vymezení a popisu

požadovaného plnění;

b) identifikační údaje Objednatele;

c) dobu a místo plnění;

d) další požadavky Objednatele na předmět plnění v souladu s Rámcovou smlouvou;

e) lhůtu pro akceptaci Objednávky Poskytovatelem.

3.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s podmínkami stanovenými

v Objednávce a v této Rámcové smlouvě.

3.4. Objednávka může být vždy uzavřena pouze s Poskytovatelem.

3.5, Objednávka zaniká řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených v této

Rámcové smlouvě či občanském zákoníku. Případné ukončení této Rámcové

smlouvy nebude mít vliv na platnost a účinnost Objednávek řádně uzavřených

v době trvání této Rámcové smlouvy.

3.6. Skutečnost, že s Poskytovatelem nebyla po určitou dobu uzavřena žádná jednotlivá

Objednávka, nezpůsobuje zánik této Rámcové smlouvy. Objednatel není povinen

po dobu trvání této Rámcově smlouvy učinit ani jednu Objednávku.

 

. “ REALlZAČNÍ TÝM

 

 

4.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu.

4.2. Vedoucím realizačního týmu je_tel._ e-mail:

_Hlavním úkolem této osoby je koordinace poskytování služeb

vůči Objednateli. Funkci vedoucího realizačního týmu nelze plnit prostřednictvím

poddodavatele s výjimkou trvale spolupracujícího advokáta ve smyslu ustanovení §

15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,

4.3. Zástupcem vedoucího realizačního týmuje—tel._

e-mail:_ Hlavním úkolem této osoby je podpora vedoucího

realizačního týmu a koordinace poskytování Služeb vůči Objednateli v případě, že

vedoucí realizačního týmu není k dispozici. Funkci zástupce vedoucího realizačního

týmu nelze plnit prostřednictvím poddodavatele s výjimkou trvale spolupracujícího

advokáta ve smyslu ustanovení § 15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve

znění pozdějších předpisů.

4.4. Dalšími členy realizačního týmu jsoue:

Č)len týmu 1: e--mail:

)Člen týmu 2: e--mai|:
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

.
r
»
:

Poskytovatel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím

písemným souhlasem Objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace dila ke změně

některého člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek kte'to Rámcově

smlouvě. Pokud se bude jednat o nahrazení člena, jehož odbornost byla předmětem

hodnocení v rámci zadávacího řízení, je Poskytovatel povinen jej nahradit jiným

členem, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího

řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen nahrazovaný).

Poskytovatel je povinen poskytovat služby osobně či prostřednictvím členů

realizačního týmu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou

odbornou kvalifikaci.

Poskytovatel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil

sám.
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5.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců od účinnosti této Rámcové

smlouvy anebo do vyčerpání částky 750 000 Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun

českých) bez DPH, ato podle toho, která skutečnost nastane dříve,

 

CENĚ

 

6.1.

6.2.

6.3.

Odména za poskytované Služby se stanovuje v souladu s vyhláškou Ministerstva

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů

za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, jako

odměna smluvní. Odměna za Služby poskytované Poskytovatelem bude stanovena

na základě počtu skutečné odpracovaných hodin při poskytování Služeb, přičemž

za odpracovanou hodinu bude považovaná také každá i započatá hodina

poskytování Služeb, a sjednané jednotkové ceny za jednu hodinu takových Služeb.

Sjednanou jednotkovou cenou je cena, která byla uvedena v nabídce Poskytovatelé

v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové smlouvy. Sjednaná jednotková cena

za jednu hodinu poskytování Služeb je:

Cena za hodinu poskytovaných Služeb 1.200,- Kč bez DPH

Poskytovatel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se

zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZDPH"), ato ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V odměně Poskytovatelé jsou zahrnuty veškeré a konečné náklady spojené

s poskytováním příslušných Služeb, poštovné, telekomunikační poplatky

administrativní fotokopie, cestovné do místa plnění v rámci Prahy, jakož i další

běžné výdaje spojené s poskytováním sjednaných služeb, vyjma správních,

soudních a jiných poplatků. Poskytovatel je vždy povinen předložit příslušné doklady

prokazující výši těchto výdajů.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Odměna za Služby poskytované Poskytovatelem Objednateli na základě

Objednávky bude vždy hrazena zpětně za každý kalendářní měsíc, v němž byly

poskytnuty příslušné Služby sjednané na základě Objednávky, a to na základě

faktury vystavené Poskytovatelem.

Poskytovatel je povinen po skončení daného měsíce pro Objednatele připravit jako

podklad pro fakturaci přehled Služeb provedených v daném kalendářním měsíci se

stručným popisem jednotlivých Služeb a s uvedením počtu hodin strávených danou

Službou. Potvrzení tohoto přehledu ze strany Objednatele je nutnou podmínkou

pro fakturaci. Objednatel si vyhrazuje právo uznat do fakturace pouze ty hodiny, které byly

při poskytování daně Služby účelně vynaloženy.

Objednatel uhradí Poskytovateli cenu na základě řádně vystavených daňových

dokladů (dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich doručení

Objednateli.

Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti

daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojeni

Poskytovatelé, označení názvu veřejné zakázky.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Poskytovateli bez úhrady, jestliže tato

nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti

faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení

faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné

částky, na kterou faktura zní.

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly

uPoskytovatele nebo Objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí

Poskytovatel.

Cena bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet

Poskytovatelé uvedený v této Rámcové smlouvě. Peněžitý závazek Objednatele se

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na bankovní účet

Poskytovatelé. Uvede-li Poskytovatel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to,

že požaduje provedeni úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře.

 

 

8.1.

8.2.

Poskytovatel je vždy povinen při poskytování sjednaných Služeb dle této Rámcové

smlouvy postupovat s odbornou péčí, v souladu se svými povinnostmi stanovenými

touto Rámcovou smlouvou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele

a řídit se jeho pokyny. Zjisti-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či

neúčelné nebo jsou v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy,

je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Bude-Ii
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Objednatel přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat, má Poskytovatel

právo:

a) požádat o písemné potvrzení pokynu;

b) přerušit poskytování Služeb za předpokladu, že pokyny Objednatele jsou v rozporu

s touto Rámcovou smlouvou, Objednávkou nebo obecně závaznými právními

předpisy.

Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele bez zbytečného odkladu

o veškerých skutečnostech souvisejících s poskytováním sjednaných Služeb

a poučit Objednatele o jeho oprávněných nárocích a lhůtách, v nichž je třeba je

uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.

Poskytovatel je povinen odmítnout jakékoliv poskytnutí Služeb, jestliže:

a) v téže věci nebo ve věci související již v minulosti poskytl Služby jinému, jehož

zájmy jsou v rozporu se zájmy Objednatele; nebo

b) by informace, kterou má o jiném subjektu, mohla Objednatele neoprávněně

zvýhodnit; nebo

o) nastane jakákoli jiná situace, ve které je povinen podle zákona č. 85/1996 Sb.,

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o advokacii“), jiných obecně

závazných právních předpisů, stavovských předpisů České advokátní komory,

na základě smluvně převzatých závazků či jiných omezení Službu odmítnout.

V případě, že existuje skutečnost, na základě které je Poskytovatel povinen

odmítnout poskytování Služeb dle článku 8.4. této Rámcové smlouvy, je povinen

otéto skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele, a to takovým

způsobem, aby nedošlo k jakémukoli prodlení při plnění závazků Objednatele nebo

kjakémukoli jinému ohrožení či poškozeni zájmů Objednatele.

Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu vznikne

při realizaci této Rámcové smlouvy v případě, že poskytované plnění se ukáže být

nedostatečné, neúplné a/nebo v rozporu s touto Rámcovou smlouvou či s právními

předpisy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli, popřípadě Poskytovatelem

zmocněné osobě úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění

závazků Poskytovatelé.

Objednatel poskytne Poskytovateli, popřípadě Poskytovatelem zmocněné osobě

veškerou součinnost, která se v průběhu plnění závazků Poskytovatelé dle této

Rámcové smlouvy projeví jako potřebná a zavazuje se zajistit dostatečnou

spolupráci ze strany zaměstnanců Objednatele.

Objednatel se zavazuje seznámit Poskytovatele se všemi relevantními

skutečnostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí každé jednotlivé Služby, kterou

Poskytovatel bude pro Objednatele na základě této Rámcové smlouvy poskytovat.

Objednatel touto Rámcovou smlouvou uděluje Poskytovateli plnou moc

pro uskutečňování všech úkonů potřebných k řádnému poskytování Služeb.

Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci nebo požádá-li o to Poskytovatel,

zavazuje se Objednatel vystavit Poskytovateli písemnou plnou moc zvláštní listinou.

Objednatel může plnou moc kdykoli odvolat.
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9.1.

 

Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode

dne účinností Rámcové smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních služeb a v souvislosti

s výkonem advokacie ve výši minimálně 15 OOO OOO Kč (slovy: patnáctmilionů korun)

na každý škodní případ po celou dobu provádění služeb. Poskytovatel se zavazuje

pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti Rámcové

smlouvy. Nesplnění povinností Poskytovatelé dle tohoto odstavce se považuje za

podstatné porušení Rámcové smlouvy.

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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Poskytovatel odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí sjednaných Služeb.

Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti

s poskytováním příslušných Služeb. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou

Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s poskytováním

příslušných Služeb jím zvoleným zástupcem, advokátním koncipientem nebo jiným

zaměstnancem.

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi

vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje

překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání ji ve splnění

její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana

tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době

vzniku takovou překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka,

která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním

své povinnosti a/nebo vznikla z důvodů jejích hospodářských poměrů. Účinky

vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž

jsou tyto povinnosti spojeny. Okolnosti vylučující odpovědnost se rozumí také

prodlení druhé Smluvní strany s jejím vlastním plněním.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této

Rámcové smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí

k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě,

že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
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11.1.

11.2.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti, ochrany informací a osobních údajů dle této

Rámcové smlouvy se Poskytovatel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu

ve výši 15 000 Kč (slovy: patnácttísíc korun) za každýjednotlivý případ porušení.

Za každý, byt' započatý den prodlení Poskytovatelé s řádným a bezvadným plněním

povinností stanovených Objednávkou je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíc korun).
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Smluvní pokuta je splatná vždy 20. dne následujícího po dni doručení výzvy

Objednatele kjejímu zaplacení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody

způsobené mu porušením povinnosti Poskytovatele, ke které se vztahuje smluvní

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

 

 

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

10)

Poskytovatel může od této Rámcové smlouvy nebo Objednávky odstoupit pouze z důvodů

obsažených v ustanovení § 20 Zákona o advokacii, zejména dojde-li k narušení nezbytné

důvěry mezi ním a Objednatelem nebo neposkytuje-li Objednatel potřebnou součinnost

a dále pokud je Objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči

Poskytovateli.

Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit:

bez zbytečného odkladu poté, co z chování Poskytovatelé nepochybně vyplyne,

že poruší Rámcovou smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu

Objednatele přiměřenou jistotu,

v případě, že Poskytovatel v nabídce podané vzadávacím řízení uvedl informace

nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv

na výsledek tohoto zadávacího řízení.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Rámcové smlouvy se mimo

výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní

strany, o němž již při uzavření Rámcové smlouvy věděla nebo musela vědět, že by

druhá Smluvní strana Rámcovou smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení

předvídala.

Odstoupení od Rámcové smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Rámcové

smlouvy druhé Smluvní straně.

Výpověď

Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Rámcové smlouvy mohou

zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.

Závazky pak zanikají ve lhůtě 2 měsíců od doručení výpovědi.

Poskytovatel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět

ve lhůtě 3 měsíců, poruší—Ii Objednatel tuto Rámcovou smlouvu, anebo ve lhůtě

6 měsíců bez udání důvodu.

Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně druhé Smluvní straně

doručena.

V případě ukončení této Rámcové smlouvy je Poskytovatel povinen, nedohodne-li

se s Objednatelem jinak nebo neučiní-Ii Objednatel jiné opatření, poskytnout

Objednateli Služby v rozsahu a za podminek dle této Rámcové smlouvy po dobu

dalších 2 měsíců, aby Objednatel neutrpěl újmu na svých právech nebo

oprávněných zájmech. To neplatí, pokud Objednatel Poskytovateli sdělí,

že na splnění této povinnosti netrvá.
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12.8. Po ukončení této Rámcové smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli

seznam veškerých projednávaných případů a veškeré podklady k těmto případům

v originále. Tuto povinnost je povinen Poskytovatel splnit bezodkladně, nejpozději

do 10 dnů po ukončení teto Rámcové smlouvy.
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13.2.

13.3.

14.2.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se

dozví v souvislosti s poskytováním Služeb Objednateli podle této Rámcové smlouvy

a jednotlivých Objednávek. Povinnost Poskytovatelé zachovávat mlčenlivost trvá

i po skončení platnosti této Rámcové smlouvy a jednotlivých Objednávek.

Poskytovatel se zavazuje, že informace získané při plnění této Rámcové smlouvy,

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebude využívat při poskytování služeb

jiným klientům. Tím není dotčena možnost Poskytovatelé uvádět činnost dle této

Rámcové smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném

rozsahu, popř. v rozsahu stanoveném Objednatelem.

Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Rámcové smlouvy

při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku

s osobními/citlivými udaji ve smyslu předpisů o ochraně osobních/citlivých údajů,

zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů"), učiní veškerá opatření,

aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému

zpracování, jakož aby i jinak neporušil právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Smluvní strany se v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat

pod právní předpisy o ochraně osobních údajů, zavazují uzavřít dodatek k této

Rámcové smlouvě spočívající v dohodě o zpracování takových osobních údajů.

Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů

oochraně osobních/citlivých údajů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů

z jeho strany.

v 4

" "’E‘EVERECNA UJEQNRVT‘ “

Smluvní strany se dohodly, že tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem

podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

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

smluv). Příslušné uveřejnění zajistí Objednatel při plné součinnosti ze strany

Poskytovatele.

Poskytovatel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou

zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné ňnanční podpory a je povinen

poskytnout součinnost Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle

citovaného zákona.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Nebude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak, řídí se práva

a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto Rámcovou

smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této

Rámcové smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že změny této Rámcové smlouvy mohou být uzavřeny

výhradně písemně formou vzestupně číslovaných a oboustranné podepsaných

dodatků. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e—mailových

či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny

této Rámcové smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo

započato s plněním.

Poskytovatel je povinen strpět uveřejnění této Rámcové smlouvy dle platných

právních předpisů a v souvislosti s ním prohlašuje, že žádná část Rámcové smlouvy

není obchodním tajemstvím.

Pokud se stane některé ustanovení Rámcové smlouvy neplatné nebo neúčinné,

nedotýká se to ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy, která zůstávají platná

a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou

ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinněho.

Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-Ii

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle

zákona o. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ato u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

Tato Rámcová smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Rámcové smlouvy

avšech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Rámcově smlouvě

ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Rámcové smlouvy. Žádný

projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Rámcové smlouvě ani projev

učiněný po uzavření této Rámcové smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

svýslovnými ustanoveními této Rámcové smlouvy a nezakládá žádný závazek

žádné ze Smluvních stran.

Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má

platnost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel zbývající dvě

vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Rámcovou smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

str. 10



V Praze dne'E. Ž. 2018

   „.err

 

Za Objednatele

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Mgr. Ivana Žáčková v

ředitelka Kanceláře ústředního ředitele CSSZ

 

V Praze dne 26. 4. 2018

 

  

  

   

 

roslav Bursík

l- CAK 09322

DIC czvaosomasa

6/38. 120 oo praha 2

Za Poskytovatele

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
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