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DODATEK  Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DOTAČNÍM

MONITORINGU  PROJEKTŮ  Z  PROGRAMU  OPŽP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupen Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Eurovision, a.s.

sídlem Veveří 102, 616 00 Brno IČO 27691845
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5056
zastoupen  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany Smlouvy o dotačním monitoringu projektů z programu OPŽP  uzavřené dne 24. 6. 2014 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2016 (dále jen „smlouva“) se dohodly v souladu s čl. VII. odst. 3. na změně této
smlouvy z důvodu řešení koordinace projektů s řídícím orgánem.

Smlouva se mění takto:

ruší se v čl. II. odst. 1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

1. Zhotovitel v rámci dotačního monitoringu projektů zajistí zejména: 
 podklady pro uzavření Smlouvy o podpoře,
 poradenství při zajištění publicity v souladu s pravidly dotačního programu,
 monitorovací  zprávy  o  postupu  projektu,  vč.  finančního  harmonogramu  plnění  a  finančního

kalendáře- každé 4 měsíce,
 řešení případných změn v průběhu realizace projektu,
 další dokumentace dle požadavků implementační agentury,
 účast na dohlídkách SFŽP ČR a případných kontrol dalších orgánů, 
 žádosti o proplacení výdajů, vč. závěrečné zprávy po dokončení realizace projektu, 
 3 monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

 (dále jen „monitoring“).

ruší se v čl. II. odst. 5. a nahrazuje se novým tohoto znění:

5. Kontaktní  osoba  pro  projekty  vůči  dotačnímu  orgánu  až  po  předání  první  monitorovací  zprávy
o zajištění udržitelnosti budou zaměstnanci zhotovitele, a 

ruší se v čl. III. odst. 5. a nahrazuje se novým tohoto znění:

5. Každý dokument bude předán 1x v listinné podobě a 1x elektronicky.
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ruší se v čl. IV. odst. 1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

1. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách jednotlivých úkonů:
Příprava podkladů pro podpis smlouvy o podpoře
Monitorovací zpráva
Žádost o platbu
Závěrečné vyhodnocení akce
Zpráva o udržitelnosti projektu 
Další činnosti 

Celková maximální ceny za poskytování monitoringu je sjednána ve výši 493 000 Kč bez DPH. 

ruší se v čl. VI. odst. 1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejňuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě 
uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – přehled projektů.

V Brně, dne 29.5.2018 V Brně, dne 23. 5. 2018

……………………............. ………………………………….
Ing. Zdeněk Komůrka

Eurovision, a.s.
ředitel SÚS JMK
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