
Komerční banka, a.s. se sídlem: Praha 1 Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 IČO: 4531 7054 DIČ pro účely DPH
CZ699001182 Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1360

(dále jen „Poskytovate|“)

a

Obchodní firma: Město Holice

Siclln Holubova 1, 534 01 Holice

ICC' 00273571

(dále jen „0bjednatel“)

(shora uvedené smluvní strany jsou dále označovány též jako „Smluvní strany", jednotlivě „Smluvní strana")

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Z. č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníkuı ve Znění pozdějších předpisů.

tuto

Smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“)

1. Výklad pojmů

1.1 Výklad pojmů: Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto článkuı
případně dále v tomto dokumentu:

(a) „Cena“ Znamená cenu Za Služby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli, kdy Cena je ujednána
v Příloze č.1 Smlouvy;

(b) „lmplementační agentura“ Znamená instituci, která je pověřená administrativnim, technickým a finančním
řízením Projektu;

(c) „Projekt“ Znamená zamýšlený projekt Objednatele, pro jehož realizaci žádá Objednatel prostřednictvím Žádosti
finančni dotaci;

(d) „Služby“ Znamenají Služby spojené s přípravou Žádosti a související službyı které jsou specifikovány v Příloze
č.1 Smlouvy;

(e) "Termín plnění" Znamená termin' do kterého Je povinen Poskytovatel poskytnout Objednateli Služby. Termín
plnění je Speciflkøván v Přiıøze č. 1 smıøuvy;

(f) „Žádost“ Znamená žádost o dotaci Z vybraného dotačního programu.

2. Předmět a účel smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Poskytovatelé poskytnout Služby a povinnost Objednatele Za Služby Zaplatit
Cenu vše Způsobem a Za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

2.2 Účelem Smlouvy je poskytnutí Služeb definovaných v Příloze č. 1 Smlouvy.
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3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby řádně a v Terminu plnění.

3.2 Poskytovatel se zavazuje seznámit Űbjednatete s obecnymí podmínkami cerpanı dotace a s nálezítostmí nutnymí

pro zpracovaní Projektu a následná schválení žádosti o dotaci známymi ke dní podpisu Smlouvy a informoval.
Objednatele o jejich případnych změnách v prubehu zpracováni Projektu bez zbytecneho odkladu pote. co budou
informace o Změnách Poskytovateli dostupné.

3.3 Poskytovatel je povınen aktivně projednávat s Objednatelem postup prací. informovat Objednatele o jejich
prubeznych výsledcích a pruběžně konzultovat Své návrhy s doporučení.

3.4 Poskytovatel je oprávněn uvádět Projekt jako referencí pro marketingové, reklamni a propagační účely.

3 5 Poskytovatel je povinen předat Projekt Űbjednateli D předání a převzetí Projektu sepísí Smluvní strany Pıoloko! o
předání a převzetí Projektu (dále jen ..Protokoí"j. Projekt muze byt předán líľíbjednatelí taká v eiektronícká íorrně.
tj prostřednictvím nástroju přenosu informací v přisiušnem softwarovám prostředí určenem k podávání Zádosti.
v takovem připadá zásle Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty Objednateli informační email o předání
Projektu v elektronická podobe. Pokud Objednatel do 24 hodin od odeslání takového emailu Objednateli nenamítne
nedoručení Projektu. plati. ze Projekt byl Poskytovatelem řádně doručen a předán Poskytovatelem marným
uplynutím lhůty 24 hodin.

3.6 Poskytovatel je oprávněn vyuzit přı poskytování Sluzeb v rámci Projektu Subdodavatele. využitím Subdodavatele
nejsou dotčeny zádné Z povinnosti Poskytovatele. zejmena povinnost poskytnout Služby řádne a v Terminu plnění.

3.7 Poskytovatel bere na vědomí. že übjednatel je povinnou osobou dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluvl ve
znání pozdějších předpisu jdále jen ,.Zákon o registru smluv"), a Souhlasí s tím. že text této Smlouvy bude
Zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv.

4. Práva a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, zejménaje Objednatel povinen poskytnout
a předat Poskytovateli veškerá informace a dokumenty nezbytné ke Zpracování Zádosti i v dalších fázích Projektul
a to v termínech určených Poskytovatelemv

4.2 Objednatel odpovídá Poskytovateli Za úplnost a správnost veškerých podkladů předaných Poskytovateli.

4 3 Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o krocích Implementační agentury vůči Objednateli.

4.4 V případě poskytnutí dotace je Objednatel povinen postupovat podle pokynů Poskytovatele a dodržovat podmínky
dotace.

4.5 v připadá realizace vyběrovych řízení je Űbjednatei povinen postupovat podle pokynu Poskytovatele a pravidel pro

vyber dodavatelu. zejmena pak postupovat podle zásad transparentností. nedískrímínace a zachování rovneho

přístupu vučí uchazečum. dodržovat zákaz uzavřít smlouvu s uchazečem. ktery se podílel na zadání vyberoveho
řízení. zabránit v rámci vyběrováho řízení jakekoli poojatostí ve vztahu k uchazečum či k předmětu zakázky a

dodržovat Zákaz nekalých praktik v procesu výběrového řízení.

4.6 Objednatel je povinen Za poskytnuté Služby Zaplatit Poskytovateli Cenu

4.7 V případě, že má Objednatel Zájem na tom. aby jej Poskytovatel zastupoval při jednání s Impleııtentacní agenturou,
je Objednatel povinen udělit Poskytovateli plnou moc k Zastupováni IUbjednátele před Implementační agenturou

4.8 Uzavřením Smlouvy nevzniká Objednateli právo na poskytnutí úvěru či jiného finančního produktu Poskytovatelem

4.9 Objednatel je oprávněn Projekt vyhotoveny Poskytovatelem na Základá teto Smlouvy a veškeré údaje obsažené
v Projektu v plném rozsahu a bez jakehokolív omezení uceiu užití volná užívat. a to í po zániku této Smtouvy.
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5. Cena

5.1 Smluvní Strany se dohodly na cenách Za Služby dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1 Objednatel je povinen Zaplatit Cenu Poskytovateli Za podmínek uvedených v Přiloze č 1 Smlouvy

6.2 Cena je vždy splatná na Základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem do 15 dnů ode dne
specifikovaného v Přiloze č. 1 Smlouvy, a to se splatností do 15 dnů ode dne vystaveni daňového dokladu na účet
Poskytovatelé uvedený v daňovém dokladu.

6 3 Cena se považuje Za Zaplacenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatelé uvedený v daňovém dokladu

7. Sankční ujednání

7 1 V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny'má Poskytovatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 %
Z dlužné částky Za každý celý den prodlení. Uhradou smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo
Poskytovatelé na náhradu škody v plné výši.

7.2 Smluvní strany si ujednávaji, že existence mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, které
umožňují Škůdci Zprostit se povinnosti k náhradě, nemá vliv na povinnost Zaplatit smluvní pokutu dle této Smlouvy

7.3 Objednatel považuje výši smluvní pokuty Stanovenou vtomto článku Za přiměřenou a vzdává se timto práva
domáhat Se u soudu jejího snížení.

8. Mlčenlivost

8.1 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou dle Zákona O registru smluv, a souhlasí S tím, že
text Smlouvy, této bude Zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv.

8.2 Smluvní strany prohlašujíl že nic Z obsahu Smlouvy nepovažuji Za Obchodní tajemství a také souhlasí se
zveřejněním identifikačnich údajů Poskytovatelé ve Smlouvě obsažených v registru smluv. Objednatel se Zavazuje
nezveřejnit v registru smluv údaje o podepisujicích Osobách Za Objednatele ani údaje o Kontaktních Osobách
Poskytovatelé.

9. Doba trvání smlouvy

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru Smluv
Způsobem dle Zákona O registru smluv. Objednatel se Zavazuje odeslat Smlouvu (včetně všech dokumentů, které
tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Objednatel se dále Zavazuje, že
Poskytovatel Obdrží potvrzení O uveřejnění v registru smluv Zasílané Správcem registru smluv na e-mailovou adresu
Kontaktní osoby Poskytovatelé uvedenou v článku 13.2 Smlouvy. Poskytovatel Za tím účelem Zašle Objednateli
Znění Smlouvy na e-mailovou adresu Kontaktní osoby Objednatele uvedenou v článku 13.2 Smlouvy. Smlouva
Zaniká splněním, nezanikne-Ii dříve Z důvodu ujednaných ve Smlouvě

9.2 Kterákoliv Ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinnosti ke dni doručení písemného oznámení
O Odstoupení druhé Smluvní straně:

(ı) jestliže druhá Smluvní strana podstatným způsobem poruši tuto Smlouvu, přičemž Za podstatné porušení
Smlouvy se považuje prodlení Poskytovatelé s poskytnutím jednotlivé Služby delší než 15 dnůl nebo takové,
které přímo ohrozí možnost Získání dotace, prodlení Objednatele s úhradou Ceny delší než 30 dní,
neposkytnutí součinnosti Objednatelem Poskytovateli delším než 15 dnů, nebo takové, které přímo ohrozí
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9.3

9.4

9.5

a)

10.

10.1

11.

11.1

12.

12.1

122

12.3

12.4

možnost získání dotace, nebo takové porušení Smlouvy, na které byla druhá Smluvní Strana písemně
upozorněna a ani po uplynutí přiměřené lhůty (v minimální délce 15 dnů) uvedené ve výzvě Závadný stav
neodstranila; a

(ii) v případě podstatné Změny okolností, Za kterých byla Smlouva uzavřena, kdy se Za podstatnou Změnu
okolností Se považuje Změna dotačního programu, vjejímž důsledku Objednatel přestane Splňovat
stanovené podmínky dotačního programu.

Poskytovatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinnosti ke dni doručení písemnˇého oznámení
o odstoupení také v případě, že Z podkladů předaných Objednatelem Poskytovateli ke Zpracování Zádosti, vyplývá
dle názoru Poskytovatele nevhodnost Projektu.

Smluvní strany ujednalyl že v případě Zrušení Smlouvy odstoupením si plnění, poskytnutá vzájemně do okamžiku
účinků odstoupení od Smlouvy, nebudou vracet.

Smlouva také Zaniká okamžikem, kdy nastane některá Z níže uvedených skutečností:

Okamžikem zpětvzeti Žádosti Objednatelem v průběhu schvalovaciho procesu Žádosti O skutečnosti Zpětvzetí
Zádosti je Objednatel povinen bezodkladně písemně, a to minimálně formou eąmailu, informovat Poskytovatelé.

Okamžikem neschválení Žádosti řídícím orgánem, kterým se rozumi datum vyrozumění Objednatele o neschválení
žádosti v informačním systému, ve kterém byla žádost podána, Z důvodu:

(i) Formálních chyb Žádosti Způsobéných výlučně Poskytovatelem;

(ii) Chyb učiněných v Žádosti Objednatelem či úprav vŽádosti provedených Objednatelem bez
souhlasu Poskytovatelé.

(iii) Nedostatku finančních prostředků u řídícího orgánu nebo nízkého bodového ohodnocení Žádosti

Ochrana dat

Smluvní strany jsou odpovědné za dodržování povinnosti v souvislosti s platnými právními předpisy, kterými se řídí
ochrana osobních údajů klientů a/nebo Zaměstnanců a/nebo smluvních partnerů a/nebo jiných fyzických osob
Smluvních stran např. Nařízení EU č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Osobní
údaje“). Smluvní strany prohlašují, že předmětem této Smlouvy neni Zpracování Osobnich údajů.

Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li Se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude
to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy jako
celku Smluvní strany jsou povinny dohodou nahradit neplatná ustanovení novými platnými ustanoveními, která
nejlépe odpovídají původně Zamýšlenému účelu neplatných ustanovení této Smlouvy.

Odpovědnost Za škodu

Odpovědnost Smluvních stran Za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského Zákoníkul Zejména §§ 2913
a 2914 občanského Zákoníku.

Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Smluvní strany timto ujednaly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za úspěšnost Projektu ani za úspěšné
přidělení dotace Objednateli na Základě Zádosti. Objednatel here na vědomí skutečnost, že výše skutečně
vyplacené dotace nemusí odpovídat výši dotace, která bude na Základě Zpracované Žádosti schválena.

Poskytovatel je odpovědný pouze Za řádné poskytnutí Služby. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené ujednaly,
že odpovědnost Poskytovatele Za škodu případně vzniklou Objednateli v důsledku neposkytnutí dotace nebo
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nerealízaci Projektu je vyloučena.

12.5 V případě, že v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele vznikne Objednateli škoda, dohodly se Smluvní Strany
na tom, že Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli pouze skutečnou škodu. Náhrada ušlěho zisku a
nemajetkově újmy Poskytovatelem Objednateli je vyloučena

12.6 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že odpovědnost Za škodu případně vzniklou Objednateli v důsledku
chybných podkladů předaných Objednatelem Poskytovateli je vyloučena.

12 7 Objednatel bere na vědomí, že na Získání dotace není právní nárok a že Poskytovatel nenese odpovědnost Za
obsahovou správnost a pravdivost údajů a dokumentů, které mu Objednatel pro Zpracování Projektu předal.

13. Komunikace

13.1 Neni-li v těto Smlouvě uvedenojinak, jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas nebojíná forma komunikace
předpokládaná nebo povolená touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude doručena jednim Z následujících
Způsobů:

(a) osobním doručením;

(b) doporučeným dopisem;

(c) prostřednictvím kurýra; t

(d) emailem;

(e) faxem.

Pouze Za účelem informováni druhě Smluvní strany o nepodstatných skutečnostech spojených s plněním této
Smlouvy lze využit doručení informativního dokumentu prostřednictvím emailu nebo faxu, pokud není dohodnuto
jinak. Na základě takto doručené informace nevznikne žádně právo nebo povinnost, pokud není dohodnuto jinak.

13.2 Kontaktní osoby a údaje pro doručování Smluvním stranám:

Za Objednatele:

adresa: Holubová 1, 534 14 Holice
k rukám: Oldřich Chlanda
tel. č : 603 509 254
e-mail adresa: chlanda@mestoholice.cz

Za Poskytovatele

adresa: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha
k rukám: Šárka Tylčeová
tel. č.: 602 544 197
e-mail. adresa: sarka_tylceova@kb.cz

13.3 Písemnost se považuje při Zasílání v rámci České republiky Za řádně doručenou, neniflli prokázán opak:
(a) při doručování osobně dnem předání písemnosti příjemci;

(b) při oor'učováni prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetí pracovni den po odeslání (nebopatnáctý praoovni den po jejim odeslání do zahraniči). pokud není doručena dříve;

(c) při doručování kurýrem druhý den po odeslání, pokud není doručena dříve;
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153

15.4

155

156

157
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(d) při doručování lakem okamžikem, kdy byla odesílatelem písemnost odeslána S pozitivní Zprávou oodeslání příslušného počtu stran (transmission OK); v
(e) při doručování emailem se dokument považuje Za doručený okamžikem potvrzení jeho přijetí Zpětnýmemailem Zaslanym odesílateli příjemcem.

Pokud nebyly splněny podminky stanovené v článku 13.3 této Smlouvy. písemnost Se považuje Za nedoručenou.neni-li prokázán opak.

v připadá. že při zpusobu komunikace podle článku 13.1 obdrží Smluvní strana nečítelné nebo net'íplné listiny.popřípadé listiny. ohledne nichž vznikne pochybnost ojejioh pravosti. je povinna neprodleně o této Skutečnostivyrozumét druhou Smluvní stranu a do doby obdržení odpovédi je povinna neprovádét žádné jednání na základětakovychto Iıstin a Smluvní strana. které byla doručena takováto listina. neodpovídá za jakoukoliv připadnou Škoduvzniklou v této souvislosti druhé Smluvní strané.

tšontaktni osoby a udaje jsou Smluvní strany oprávnény menit čı doptřıovat íjednostranne s Iim. že takováto změnači doplnění je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení druhé Smluvní strané. nenı-íı v oznámení stanovenopozdéjší datum. Smluvní strana _ příjemce oznámení je povinna fakt doručení tohoto oznámení neprodleněprokazatelně oznámit druhé Smluvní Straně.

Postoupení práv a povinností

Űhjednatel souhlasí s tim. že Poskytovatel je oprávnén postoupit jakákoliv práva a pohledávky tvčetnezajišt'ovaciho postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za Dbjednatelem vyplyvajicí z tétoSmlouvy. případné postoupit Smlouvu nebo jejich část nebo práva a povinností z ni vyplyvajicí Elbjednatel nenioprávnén bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatelé postoupit jakákoliv svá práva nebo povınnoslivyplyvajici pro néj z této Smlouvy. aní tuto Smlouvu jako celek. na třetí osobu.

Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany si v souladu S ustanovením § 558 odst. 2 občanského Zákoníku ujednávaji. že na smluvní vztahzaložený touto Smlouvou se vylučuje uplatnění obchodních zvyklostí.

Na smluvní vztah založeny na základé této Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanskéhozákoníku o adheznich smlouvách. Objednatel se timto vzdávé svého práva prohlásit vůči Poskytovateli jakopostupiteli. že jeho osvobozeni odmítá ve smyslu § 1899 občanského Zákoníku.

Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejich náležitostech. Smluvní strany si v souladu S ustanovením§ lřéü odst. 3 občanského zákoníku ujednávaji. že při uzavírání Smlouvy se vylučuje možnost přijetí nabidkys dodatkem nebo odchylkou Smluvní strany vylučují uplatnéní ustanovení § ířčì' občanského zákoníku na svujsmluvní vztah založeny touto Smlouvou a na smluvní vztahy vzniklé na základé této Smlouvy

Neuplatnění či případné částečné uplatnéní nebo prodlení v uplatnéní jakychkoli práv vyplývajících ze Smlouvynebude vykládárto jako vzdáni se těchto práv a ani nebude mit Za následek zánik práv Z této Smlouvy.
Pojmy použíté v kterékoliv částí této Smlouvy mají ve vsech částech Smlouvy stejny význam. nevyplývá-li Ze Zhéıııpříslušné části Smlouvy a Z kontextu. v némžje předmétny pojem použit. že v daném případě je význam použitéhopojmu odlišny.

Smluvní strany se dohodly. že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešit nejprve jednáním. Nedojde-Iıv přiméřene lhuté tmaít. SU dnuj od doručení písemné vyzvy kjednáni o sporu druhé Smluvní strane k dohoda. jeSmluvní strana oprávnéna předat spor k rozhodnuti příslušnému soudu České republiky. přičemž se Smluvnı stranydohodly na určení mistné příslušného soudu. kterym je obecny soud Poskytovatelé

Tuto Smlouvu IZe ménit či dopinovat pouze formou písemných očislovaných dodatků podepsaných oběmaSmluvnimí stranami. pokud Smlouva nestanoví jinak.

Vztahy vyplývající Z této Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. Zejména občanským Zákoníkem.
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15.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, Z nichž každá Ze Smluvních stran obdrží
po jednom originálu.

15.10 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci jejího předmětu a ruší a nahrazuje v plném
rozsahu veškerá ujednání, dohody, smlouvy, písemné nebo ústní, ujednané mezi Smluvními stranami, které
upravují předmět této Smlouvy.

15.11 Objednatel zajistí řádné zveřejnění smluv v Registru.

15.12 Tato smlouva byla schválena Radou města Holice dne 28. 5. 2018, číslo usnesení 194.

15.13 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Popis Služeb, Termíny plnění, Cenik.

V případě rozporů mezi ustanovením příloh a ustanoveními Smlouvy maji přednost ustanovení Smlouvy

V Holicích dne _. 6 -06- 7018 V Pardubicích dne .- 5 -06- 7018

Za Objednatele Za Poskytovatelé
I

Město Holice I L` Komerční banka, a.s.

v .'L , ' ._ \ ì /č 41 Čýćı/
vlastnoručni podpis i' vlastnoručni podpis /

Jméno: Petr Bajer Jméno: Ing. Petr Zajíc
Funkce: místostarosta Funkce: náměstek ředitele Korporátní divize

Komerční banka, a.s.
„f“ ..

.'/ı-,Í-"ff i
. I .' ř E _/_ Ĺ ł,_ [_ ı.-

___."'

vlastnoručni podpiš'
Jméno: Pavěı .jéıinéin
Funkce: bankovní-:poradce - Corporate

.í .
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Příloha č. 1 - Smlouvy o poskytování služeb ze dne é _ é . OĹŮw
Popis Služeb, Termíny plnění, Ceník, Platební podmínky

A. Popis Služeb

Poskytovatel se zavazuje vykonat pro Objednatele:

1. Zpracování výběrového! výběrových řízení pro Projekt: „Hospodaření se Srážkovou vodou ve sportovním
areálu Holice" Zpracování výběrového řízení obsahuje:

a) poučení Objednatele 0 pravidlech pro výběr dodavatelů v rámci příslušného operačního programu
b) nastavení parametrů a výběrových kritérií v součinnosti s Objednatelem
c) příprava Zadávací dokumentace a návrh Smlouvy
d) stanovení harmonogramu
e) Zajištění procesu výběrového řízení
f) vytvoření relevantních podkladů v rámci výběrového řízení
g) řešení dotazů *
h) vyhodnocení a ukončení výběrového řízení
i) podpis smlouvy s vybraným uchazečem

Objednatel se zavazuje Poskytovateli dodat:
1. Podklady pro zpracování Zadávací dokumentace:

a) Kompletní projektová dokumentace v odpovídajícím rozsahu
b) Slepý výkaz výměr
c) Seznam požadavků na budoucího dodavatele stavby

B. Neizazší tennínv plnění:

Objednatel

1. Odevzdáni podkladů Poskytovateli k výběrovému řízení: nejpozději 3 týdny před požadovaným termínem
vypsání výběrového řízení

Poskytovatel

1. Zajištění Zveřejnění výběrového řízení: nejdříve 3 týdny po Obdrženi všech požadovaných podkladů

C. Ceník:

1. Cena Za realizaci každého jednoho ukončeného výběrového řízení vrámci Projektu (bude řešeno
subdodávkou) činí: 50 000,- Kč

D. Platebnípodmínky:

1. Cena za realizaci jednoho výběrového řízení je splatná na Základé daňového dokladu vystaveného
Poskytovatelem po ukončení výběrového řízení formou rozhodnuti o vítězné nabídce příslušnou
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agenturou (subdodavatelem), popř. rozhodnutím o ukončení výběrového řízení formou oznámení
agenturou (subdodavatelem). Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2. S výjimkou případu odstoupení Objednatele od Smlouvy podle článku 9.2 (i) Smlouvy nebo 9.5 b (i) platí
v případě, kdy dojde k předčasnému ukončení Smlouvy, tj. ukončení Smlouvy před zánikem Smlouvyjejim
splněnim, že Poskytovatel má nárok na úhradu částky dle aktuálního stavu Zpracování výběrového řízení,
pokud k ukončení Smlouvy dojde ve fázi, kdy již bylo započato s poskytováním plnění uvedených v této
Příloze č. 1 části Popis Služeb - Zpracování výběrového řízení:

a. Objednatel uhradí částku Odpovídající 75 % Ceny Zpracování výběrového řízení, pokud je
neukončené výběrové řízení Zrušenol včetně zrušení výběrového řízení rozhodnutím
Objednatele, po uplynutí lhůty pro podání nabidek uchazečů.

b. Objednatel uhradí částku odpovídající 50 % Ceny Zpracování výběrového řízení, pokud je
neukončené výběrové řízení Zrušeno, včetně zrušení výběrového řízení rozhodnutím
Objednatele, po oznámení jeho zahájení, ale před uplynutím lhůty pro podání nabidek.

c. Objednatel uhradí částku Odpovídajícj 40 % Ceny Zpracování výběrového řízení, pokud je
neukončené výběrové řízení zrušenoI včetně Zrušení výběrového řízení rozhodnutím
Objednatele, před oznámením o jeho Zahájení.

Ceny uvedené pod body a., b., c. odstavce 4. jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného
Poskytovatelem v den předčasného ukončení Smlouvy. Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného
plnění.

Výše uvedená ustanovení tohoto odstavce 2 platí, nestanoví-li Smlouva jinak

3. Veškeré ceny v rámci této Přílohy č. 1 jsou uvedeny bez DPH.
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