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Komerční banka, a.s., se Sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 O7, IČO: 4531 7054, DlČ pro účely DPH
C2699001182, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 1360

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Obec l Kraj (dále jen „Klient“)
Název: Město Holice
Sídlo obecního /krajského úřadu: Holubová 1, 534 01 Holice
IČ: 00273571

(dále jen „Objednate|“)

(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 Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů,

tuto

Smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“)

1. Výklad pojmů; prohlášení

1.1 Výklad pojmů: Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam Stanovený v tomto článku,
případně dále v tomto dokumentu:

(a)

(b)

(C)

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

„Zprostředkující Subjekt“ Znamená instituci, která je pověřená administrativnlm, technickým a finančním
řízením Projektu;

„Projekt“ znamená zamýšlený projekt Objednatele, pro jehož realizaci žádá Objednatel prostřednictvím Žádosti
finanční dotaci;

„Služby“ Známenají Služby spojené s přípravou Žádosti a Souvisejicí služby, které jsou specifikovány v Příloze
č.1 Smlouvy;

„Termín plnění“ Znamená termín, do kterého je povinen Poskytovatel poskytnout Objednateli Služby. Termín
plnění je specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy;

„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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Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby řádně a V Terminu plnění.

Poskytovatel se Zavazuje seznámit Objednatele s obecnými podmínkami čerpání dotace a s náležitostmi nutnými
pro Zpracování Projektu a následně schválení žádosti o dotaci Známými ke dni podpisu Smlouvy a informovat
Objednatele o jejich případných Změnách v průběhu Zpracování Projektu bez Zbytečněho odkladu poté, co budou
informace o Změnách Poskytovateli dostupné.

Poskytovatel je povinen aktivně projednávat sObjednatelem postup prací, informovat Objednatele o jejich
průběžných výsledcích a průběžně konzultovat své návrhy s doporučení.

Poskytovatel je oprávněn uvádět Projekt jako referencí pro marketingovéı reklamní a propagační účely.

Poskytovatel je povinen předat Projekt Objednateli. O předání a převzetí Projektu sepíší Smluvní strany Protokol o
předání a převzetí Projektu (dále jen „Protokol“). Projekt může být předán Objednateli také v elektronické formě,
tj. prostřednictvím nástrojů přenosu informaci v příslušném softwarovém prostředí určeněm k podávání Žádostí.
V takovém případě Zašle Poskytovatel prostřednictvím elektronicke pošty Objednateli informační email o předání
Projektu v elektronické podobě. Pokud Objednatel do 24 hodin od odeslání takového emailu Objednateli nenamítne
nedoručeni Projektu, plati` že Projekt byl Poskytovatelem řádně doručen a předán Poskytovatelem marným
uplynutím lhůty 24 hodin.

Poskytovatel je po dohodě s Objednatelem oprávněn využít při poskytování Služeb v rámci Projektu subdodavatele.
Využitím subdodavatele nejsou dotčeny žádné Z povinností Poskytovatele, Zejména potom Závazek poskytnout
Služby řádně a vTermínu plnění. V případě subdodávky pro výběrová řízení vrámci Projektu je výběr
subdodavatele plně v odpovědnosti Poskytovatelé.

Práva a povinností objednatele

Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, Zejména je Objednatel povinen poskytnout
a předat Poskytovateli veškeré informace a dokumenty nezbytné ke Zpracování Zádosti i v dalších fázích projektu.

Objednatel Odpovídá Poskytovateli Za úplnost a správnost veškerých podkladů předaných Poskytovateli.

Objednatel je povinen informovat Poskytovatelé o krocích Zprostředkujícího subjektu vůči Objednateli.

V případě poskytnutí dotace je Objednatel povinen dodržovat podmínky dotace.

Objednatel je povinen Za poskytnuté Služby Zaplatit Poskytovateli Cenu.

V případě, že má Objednatel Zájem na tom, aby jej Poskytovatel Zastupoval při jednání se Zprostředkujícím
subjektem, je Objednatel povinen udělit Poskytovateli plnou moc k Zastupování Objednatele před Zprostředkujícím
Subjektem.

Uzavřenim Smlouvy nevZniká Objednateli právo na poskytnutí úvěru či jineho finančního produktu Poskytovatelem.

Objednatel je oprávněn Projekt vyhotovený Poskytovatelem na Základě teto Smlouvy a veškeré údaje obsažené
v Projektu v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení účelu užití volně užívat, a to i po Zániku této Smlouvy.

Cena

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

Platební podmínky

Objednatel je povinen Zaplatit Cenu Poskytovateli Za podmínek uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy.
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Cena je vždy splatná na Základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem do 15 dnů ode dne
specifikovaného v PříloZe č. 1 Smlouvy, a to se splatností do 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu na účet
Poskytovatelé uvedený v daňovém dokladu.

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

Sankční ujednání

V případě prodlení Objednatele S úhradou Ceny má Poskytovatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 0/0
Z dlužné částky Za každý Celý den prodlení. Uhradou Smluvní pokuty dle tohoto bodu není dotčeno právo
Poskytovatelé na náhradu Škody v plné výši.

llľllčenlivost

Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se při plnění a/nebo v Souvislosti s plněním Smlouvy a/nebo
Dílčích smluv dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní tajemství podle § 504 a násl. Občanského
Zákoníku (dálejen „Důvěrné informace“).

Smluvní strany jsou povinny Zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné informace použít pouze
Za účelem plnění předmětu Smlouvy a/nebo Dílčích smluv

Povinnost zachovávat mlčenlivost dle článku 8.2 této Smlouvy Znamená Zejména povinnost Zdržet se jakéhokoli
jednání, kterým by Důvěrné informace byly jakoukoliv formou sděleny nebo Zpřístupněny třetí osobě nebo by byly
Důvěrné informace využity v rozporu sjejich účelem pro vlastní potřeby nebo potřeby třetí osoby anebo by bylo
umožněno třetí Osobě jakékoliv využití těchto Důvěrných informací

Smluvní Strany Zodpovídají Za plnění svých povinností podle článku 8.2 kromě případů, kdy povinnost Zpřístupnit
Důvěrné informace vyplývá Z platných právních předpisů, kterými jsou v případě Objednatele ke dni účinnosti
Smlouvy Z.č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů a Z.č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nebo Z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího Orgánu či
správního orgánu. Zpřístupnění informací v souladu s timto článkem tedy není porušením povinnosti mlčenlivosti.

Smluvní strany jsou oprávněny předat Důvěrné informace:

(i) svým Zaměstnancům, kteří je potřebuji Znát pro účely, pro něž byly poskytnuty;
(ii) subdodavatelům a jiným třetím osobám, jejichž Služby Smluvní strany využijí při realizaci předmětu této

Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn Důvěrné informace také dále poskytnout
a) osobám, které ve smyslu z.č. 90/2012 Sb., o Obchodních Společnostech a družstvech (O obchodních
korporacich), ve Znění pozdějších předpisů, ovládá se sídlem i mimo území České republiky,
b) obchodni společnosti Société Générale, 8.A., B 552 120 222, se sídlem 29, bld. Haussmann, 75009
Paris, France, pokud je ovládající osobou Objednatele, a dále
c) osobám, které ovládá Société Générale 8.A., a tojak přímo či nepřímo prostřednictvím členů její finanční
skupiny, a které Zároveň mají sídlo na území České republiky, a to Za Splnění podmínky dle píSm. b) výše.

Před předáním Důvěrných informaci osobě uvedené v písmenu (ii) článku 8.5je Poskytovatel povinen ZaváZat tuto
Osobu Zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné informace použít pouze Za účelem plnění
předmětu Smlouvy nejméně v rozsahu dle této Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se rozumi též Odpovídajíci
ustanovení o mlčenlivosti obsažené v jiné než ve Zvláštní smlouvě o mlčenlivosti. Toto ustanovení neplatí v případě
uvedeném v článku 8.4 Smlouvy.

PO odpadnuti účelu, pro který byly Důvěrné informace předány a/nebo po Zániku účinnosti této Smlouvy, jsou
Smluvní strany povinny neprodleně po doručení písemné žádosti druhé Smluvní Strany ji předat veškeré originální
hmotné nosiče Důvěrných informací v písemné a elektronické podobě, a kopie těchto Důvěrných informaci Zničit
ihned poté, Co uvedené skutečnosti nastanou.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny Zákonné povinnosti Smluvnich Stran týkající se archivace Důvěrných informaci.
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V případě, že písemná žádost dle předchozí Věty nebude druhé Smluvní Straně doručena vdobě 90 dnů po
Odpadnutí účelu, pro Který byly Důvěrné informace předány a/nebo po zániku této Smlouvy, je Smluvní strana
povinna Originální hmotné nosiče Důvěrných informací neprodleně Zničit.

Vpřípadě, že některá Ze Smluvních stran poruší povinnost ochrany Důvěrných informací stanovenou touto
Smlouvou, může se druhá Smluvní Strana proti ní domáhat, aby Se tohoto jednání zdržela a odstranila Závadný
stav. Dále může požadovat přiměřené Zadostíučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu Škody a
vydání bezdůvodného Obohacení.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnosti plynoucí Z tohoto článku Smlouvy bez časového Omezení i po
Zániku této Smlouvy.

Doba trvání smlouvy

Tato Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a Zaniká splněním,
nezanikne-li dříve Z důvodu ujednaných ve Smlouvě.

Kterákoliv Ze Smluvnich stran je Oprávněna od Smlouvy odstoupit S účinností ke dni doručení písemného Oznámení
O Odstoupení druhé Smluvní straně:

(i) jestliže druhá Smluvní strana podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu, přičemž Za podstatné porušení
Smlouvy se považuje prodlení Poskytovatelé s poskytnutím jednotlivé Služby delší než 15 dnů, nebo takové,
které přímo Ohrozí možnost Získání dotace, porušení povinnosti mlčenlívosti stanovené článkem 8. Smlouvy
Poskytovatelem, prodlení Objednatele s ůhradou Ceny delší než 30 dní, porušení povinností mlčenlivostí
stanovené článkem 8. Smlouvy Objednatelem, neposkytnutí součinnosti Objednatelem Poskytovateli delším
než 15 dnů, nebo takové, které přímo ohrozí 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 Objednatél přestane splňovat
stanovené podminky dotačního programu.

Poskytovatel je také Oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení písemného Oznámení
o odstoupení také v případě, že z podkladů předaných Objednatelem Poskytovateli ke Zpracování Žádosti, vyplývá
dle názoru Poskytovatelé nevhodnost Projektu.

Smluvní strany ujednaly, že v případě Zrušení Smlouvy Odstoupením si plnění, poskytnuta vzájemně do okamžiku
účinků Odstoupení Od Smlouvy, nebudou vracet.

Smlouva také Zaniká Okamžikem, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:

a) Okamžikem Zpětvzetí Žádosti Objednatelem v průběhu schvalovacího procesu Žádosti.
b) Okamžikem neschválení Zádostí řídícím orgánem, kterým se rozumi datum vyrozumění klienta O

neschválení žádosti v informačním systému, ve kterém byla Žádost podána, Z důvodu:

(i) Formálních chyb Žádostí Způsobených výlučně Poskytovatelem;

(ii) Chyb učiněných v Žádosti Objednatelem či úprav vŽádOstí 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 povinností v souvislosti s platnými právními předpisy, kterými se ndí
Ochrana dat Smluvních stran a jejich klientů a/nebo zaměstnanců (např. Z.č. 21/1992 Sb., O bankách, ve Znenı
pozdějších předpisů; Z.č. 101/2000 Sb., O Ochraně osobních údajů, ve Znění pozdějších predpisu).
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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 Zákoníku, Zejména §§ 2913
a 2914 Občanského Zákoníku.

Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k předcházení Škodám a k minimalizaci vzniklých Škod.

Smluvní strany tímto ujednaly, že Poskytovatel nenese odpovědnost Za úspěšnost Projektu ani Za úspěšné
přidělení dotace Objednateli na Základě Zádosti.

Poskytovatel je odpovědný pouze Za řádné poskytnutí Služby. Smluvní Strany s ohledem na výše uvedené ujednaly,
Že Odpovědnost Poskytovatelé Za Škodu případně vzniklou Objednateli v důsledku neposkytnutí dotace nebo
nerealízací Projektu je vyloučena.

NEPOUŽIJE SE.

Smluvní strany se dále dohodly na tom, Že odpovědnost Za Škodu případně vZniklOu Objednateli vdůsledku
chybných podkladů předaných Objednatelem Poskytovateli je vyloučena.

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.

Komunikace

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas nebojiná forma komunikace
předpokládaná nebo povolená touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude doručena jedním Z následujících
Způsobů:

(a) osobním doručením;

(b) doporučeným dopisem;

(c) prostřednictvím kurýra;

(d) emailem;

(e) faxem;

(f) prostřednictvím datové Schránky.

Pouze Za účelem informování druhé Smluvní strany O nepodstatných Skutečnostech spojených s plněním této
Smlouvy lze využít doručení informativního dokumentu prostřednictvím emailu nebo faxu, pokud není dohodnuto
jinak. Na Základě takto doručené informace nevznikne žádné právo nebo povinnost, pokud není dohodnuto jinak.

Kontaktní osoby a údaje pro doručování Smluvním stranám:
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Za Objednátele:

Ve věcech smluvních:
adresa: Město Holice, Holubová 1, 534 14 Holice
k rukám: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta
tel. č.: 466 741 201
e-mail. adresa: effenberk@mestoholice.cz

Ve věcech technických a organizačních:
adresa: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
k rukám: Renata Šebková, Ing. Jan Chaloupka
tel. č.: 730 892 846, 603 509 254
e-maíl. adresa: sebkova@mestoholice.cz, chaloupka@mestoholice.cz

Za Poskytovatele:

adresa: Komerční banka, a.s.
k rukám: Ing. Štefan Koreň
tel. č.: 723 945 863
e-mail. adresa: stefan_koren@kb.cz

Písemnost se považuje při Zasílání v rámci České republiky Za řádně doručenou, není-li prokázán opak:

(a) při doručování Osobně dnem předání písemnosti příjemci;

(b) při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb třetí pracovní den po odeslání (nebo
patnáctý pracovní den po jejím odeslání do Zahraničí), pokud není doručena dříve;

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

(d) při doručování faxem Okamžikem, kdy byla odesílatelem písemnost odeslána S pozitivní zprávou O
Odeslání příslušného počtu stran (transmission OK);

(e) při doručování emailem se dokument považuje Za doručený okamžikem potvrzení jeho přijetí Zpětným
emailem Zaslaným Odesílateli příjemcem.

Pokud nebyly splněny podmínky Stanovené v článku 14.3 této Smlouvy, písemnost se považuje Za nedoručenou,
není-li prokázán opak.

V případě, že při Způsobu komunikace podle článku 14.1 obdrží Smluvní strana nečitelně nebo neúplne listiny,
popřípadě listiny, ohledně nichž vznikne pochybnost Ojejich pravosti, je povinna neprodleně O teto skutečnosti
vyrozumět druhou Smluvní stranu a do doby Obdrženi Odpovědi je povinna neprovádët Žádné jednání na Základě
takovýchto listin a Smluvní strana, ktere byla doručena takováto listina, neodpovídá Za jakoukoliv případnou Škodu
vzniklou v tětO souvislosti druhe Smluvní straně.

Kontaktní osoby a údaje jsou Smluvní strany Oprávněny měnit či doplňovat ijednostranně s tím, že takováto Změna
či doplnění je účinně dnem následujícím po dni jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení stanoveno
pozdější datum. Smluvní strana - příjemce oznámení je povinna fakt doručení tohoto Oznámení neprodleně
prokazatelně Oznámit druhé Smluvní straně.

Postoupení práv a povinností

Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je Oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky (včetně
Zajišt'OvacíhO postoupení pohledávky či práva) nebo Zastavit Své pohledávky Za Objednatelem vyplývající Z této
Smlouvy, případně postoupit Smlouvu nebo jejich část nebo práva a povinnosti Z ní vyplývající. Objednatel není

Komerční banka, a. s., Se sídlem: 6/8
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Oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatelé postoupit jakákoliv svá práva nebo povinnosti
vyplývající pro něj Z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek, na třetí Osobu.

Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany si v souladu s ustanovením § 558 Odst. 2 občanského Zákoníku ujednávají, že na smluvní vztah
Založený touto Smlouvou se vylučuje uplatnění Obchodních Zvyklostí.

Na smluvní vztah Založený na Základě této Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského
zákoníku O adhezních smlouvách. Objednatel se tímto vzdává svého práva prohlásit vůči Poskytovateli jako
postupiteli, že jeho Osvobození odmítá ve smyslu § 1899 občanského Zákoníku.

Smlouva je uzavřena až po dosažení shody O všech jejich náležitostéch. Smluvní strany si v souladu S ustanovením
§ 1740 odst. 3 Občanského Zákoníku ujednávají, že při uzavírání Smlouvy se vylučuje možnost přijetí nabídky
s dodatkem nebo Odchylkou. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1757 Občanského Zákoníku na Svůj
smluvní vztah Založený touto Smlouvou a na smluvní vztahy vzniklé na Základě této Smlouvy.

Neuplatnění či případné částečné uplatnění nebo prodlení v uplatnění jakýchkoli práv vyplývajících ze Smlouvy
nebude vykládáno jako vzdání se těchto práv a ani nebude mít za následek zánik práv Z této Smlouvy.

Pojmy použité v kterékoliv částí této Smlouvy mají ve všech částech Smlouvy stejný význam, nevyplývá-li Ze znění
příslušné části Smlouvy a Z kontextu. v němžje předmětný pojem použit, Že v daném případě je význam použitého
pojmu Odlišný.

Smluvní strany Se dohodly, že případné spory vzniklé Z této Smlouvy budou řešit nejprve jednáním. Nedojde-li
v přiměřené lhůtě (max. 60 dnů) od doručení písemné výzvy k jednání o Sporu druhé Smluvní Straně k dohodě, je
Smluvní strana oprávněna předat spor k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, přičemž se Smluvní strany
dohodly na určení místně příslušného soudu, kterým je Obecný soud Objednatelé.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma
Smluvními stranami, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Vztahy vyplývající Z této Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, Zejména občanským Zákoníkem.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý S platností originálu, Z nichž každá Ze Smluvních stran Obdrží
po jednom originálu.

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.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

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

V případě rozporů mezi ustanovením příloh a ustanoveními Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.
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V Holicích dne 8.12.2016

Město Holice

Vlastnoruční podpis

Jméno: Mgr. Ladislav Effenberk
Funkce: starosta

Komerční banka, a. S.. Se sídlem:
Praha 1` Na Příkopě 33 čp. 969` PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ VOBCHODNÍM REJSTŘIKU VEDENEM MÉSTSKÝM SDUDEM V PRAZE. ODDIL B. VLOŽKA [360

V Pardubicích dne 8.12.2016

Komerční banka, a.s.

z /
24 ČČ 2-7 ,‹

Vlastnorućní podpis v/

Jméno: Ing. Petr Zajíc /`y
Funkce: náměstek ředitele Korporátní divize

Vlastnoručn í/podpis/ 1,/
Jméno: Payěl >Jelínek
Funkce: ba'nkóvní poradce - Corporate/ .

/_, /
/xí/

8/8



Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování Služeb

Popis Služeb, Termíny plnění, Ceník, Platební podmínky

A. Popis služeb

Poskytovatel se Zavazuje vykonat pro Objednatele:

1. Zpracování Studie proveditelnosti pro projekt v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu -
výzva č. 34 Sociální bydlení (dále jen „Studie“) pro projekt: „Město Holice ~ sociální bydlení", v programovém

Období 2014 -2020 (dále jen „Projekt“). Zpracování Studie obsahuje:

a) vypracování Studie proveditelnosti

2. Zpracování a podání Žádosti o podporu k projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

- výzva č. 34 Sociální bydleni (dálejen „Studie“) pro projekt: „Město Holice - sociální bydlení", v programovém

období 2014 -2020 (dále jen „Projekt“). Zpracování a podání Žádosti o podporu obsahuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Q)

veškeré úkony spjaté S přípravou a podáním žádosti O podporu

konzultace Záméru v místě realizace projektu
posouzení úspěšnosti Záměru

konzultace Záměru S poskytovatelem dotace

Zpracování žádosti o podporu a odeslání v Systému MS 2014
doplnění případných požadavků poskytovatele dotace po kontrole přijatelnosti a formálních

náležitostí žádosti O podporu

koordinace a kompletace povinných příloh k podání žádosti o podporu

Objednatel se Zavazuje Poskytovateli:

1. Dodat podklady ke zpracování Studie proveditelnosti:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)

i)

Přístupové údaje do systému MSZO14+. kde se musí Zaregistrovat

Plná moc - v případě přenesení pravomocí na Poskytovatelé

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Žádost O stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s

provedením ohlášeného stavebního Záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební

povolení

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet

Dokumentace ke stanovení cen do rozpočtu

Potvrzení O podání žádosti o pověření Zajištění služby Obecného hospodářského zájmu (platí
pouze v případě, že se O dotaci bude žádat mimo režim de minimis)

Další případné povinné přílohy dle požadavků Poskytovatelé dotace.

2. Poskytovat součinnost při vypracování Studie



B.

C.

D.

Nejzazší termíny plnění:

Objednatel

1. Zaslání přístupových hesel do MS 2014: 6.12.2016

2. Odevzdáni příloh a podkladů Poskytovateli ke zpracování Studie proveditelnosti 1 14.12.2016

Poskytovatel

1. Zpracování Studie proveditelnosti a podání žádosti o podporu včetně povinných příloh: 27.12.2016
16:00 (nebudouvli termíny Ze Strany Poskytovatelé dotace stanoveny nebo upraveny jinak v

rámci vyhlášené výzvy IROP - výzva č. 34 Sociální bydlení).

Ceník:

1. Cena Za Zpracování Studie proveditelnosti - l část: 49 999,- Kč

2. Cena Za Zpracování Studie proveditelnosti - lI. část: 50 000,- Kč

3. Cena Za Zpracování a zaregistrováni Žádosti o podporu: 1,- Kč

Platební podmínky:

1. Cena Za Zpracování Studie proveditelnosti - l. část a cena Za Zpracování a Zaregistrování žádosti O

podporu jsou splatné na Základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem v den, kdy bude Žádost

o podporu Odsouhlasena po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí v systému MS 2014+. Tento den

je i dnem uskutečnění Zdanitelného plnění.

2. Cena Za Zpracování Studie proveditelnosti - ll. část je splatná po schválení žádosti poskytovatelem

dotace, resp. příslušným Zprostředkujícim subjektem následujícím způsobem:

a. 49 999,- Kč je splatných na Základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem v den

schválení dotace příslušným orgánem. Za den schválení dotace se pro účely této Smlouvy

rozumi Okamžik, kdy Objednatel obdrží vyrozumění o doporučení Projektu k financování

v systému MS 2014+. Tento den je i dnem uskutečnění Zdanitelněho plnění.

3. S výjimkou případu odstoupení Objednatele od Smlouvy podle článku 9.2 (i) Smlouvy nebo 9.5 b i plati

v případě, kdy dojde k předčasnému ukončení Smlouvy, tj. ukončení Smlouvy před Zánikem Smlouvyjejím

splněním, že Poskytovatel ma' nárok na úhradu:

a. Částky ve výši Ceny Za Zpracování Studie proveditelnosti - l. Část a Ceny Za Zpracování a

Zaregistrování žádostí o podporu, pokud k ukončení Smlouvy dojde ve fázi, kdy již bylo Započato

s poskytováním plnění uvedených v PřílOZe č. 1 Části Popis Služeb - Zpracování studie

proveditelnosti.



Cena uvedena pod bodem a. Odstavce 3. jsou Splatně na Zakladě daňového dokladu vystaveného

Poskytovatelem v den předčasného ukončení Smlouvy. Tento den je i dnem uskutečnění Zdanitelného

plnění.

Výše uvedena ustanovení tohoto odstavce 3 platí, nestanoví-li Smlouva jinak.

V případě, Že Žádost bude vyřazena Z důvodu nedostatků Projektu, Za které Vylučně Odpovídá

Poskytovatel. je Poskytovatel povinen vrátit Objednatelí na jeho výzvu veškeré provedené platby, které Od

Objednatele na Zakladě Smlouvy obdržel.

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


