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Dohoda o zániku závazků ze Smlouvy p poskytování služeb

c. M0RAVSK^^L-;V5KÝ_KRAj:.K^^ÝÚto

~~ CÍAIAJ Í:? ÍL01A'Y (DODATKU) ~*~

Smluvní strany

1. Moravskoslezsky kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Míf ! fP
tak zkr, odb,

zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

prof. ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna a.s.
140185 -1650676349/0800

2. EVS Consulting ,s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

neplátce DPH
Česká spořitelna a.s.
2621063329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
37915

(dále jen „poskytovatel")

Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena die § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmětem
této dohody je vypořádání práv a povinností smluvních stran vzniklých z níže specifikované
smlouvy.

2. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 01216/2018/KŘ
(dále jen „smlouva"), jejímž předmětem bylo zajištění evaluace projektu „Podpora rozvoje
rodičovských kompetencí", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15J)07/0007230 (dále jen
„projekt")/ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v
rámci Operačního programu zaměstnanost.

3. V průběhu realizace předmětu plnění došlo mezi objednatelem a poskytovatelem ke vzniku
rozdílných názorů na kvalitu poskytovaných služeb. S ohledem na výše uvedené nemá ani
jedna ze smluvních stran zájem na dalším trvání smlouvy.

ni.
Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedených důvodů bude smlouva v souladu s jejím
čl. XI odst. 1 písm. a) ukončena dohodou.



Vzájemné vypořádání

1. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této dohody byly poskytovatelem provedeny
a předány a objednatelem akceptovány a převzaty tyto výstupy evaluace náležející do KA
3 0. a 1. fáze evaluace:

a) Vstupní a výstupní dotazník pro Pracovní setkání Kurátorů pro děti a mládež

b) Vstupní a výstupní dotazník pro Pracovní setkání pracovníků NRP

c) Vstupní a výstupní dotazník pro Pracovní setkání pracovníků OSPOD

d) Vstupní dotazník pro pracovní skupinu

e) Dotazník - pro pracovní skupinu odborného setkání „základy krizové intervence".

2. Dále smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této dohody byly poskytovatelem
navrženy a předány následující nedokončené výstupy evaluace náležející do 0, a 1. fáze
evaluace, které však s ohledem na jejich nedostatečnost a nemožnost použití pro účely
realizace projektu nebyly objednatelem akceptovány:

a) Výstupní dotazník pro pracovní skupinu

b) 4x dotazník pro pracovní skupinu v rámci odborných setkání

c) Vyhodnocení dotazníků pro Pracovní setkání Kurátorů pro děti a mládež

d) Vyhodnocení dotazníků pro Pracovní setkání pracovníků NRP

e) Vyhodnocení vstupního dotazníku pro Pracovní skupinu

f) Vyhodnocení dotazníků pro pracovní skupinu odborného setkání „základy krizové
intervence"

g) Dotazník pro rodiče v rámci KA 1 a KA 2

h) Dotazník pro děti v rámci KA 1 a KA 2

3. Ostatní aktivity a výstupy dle smlouvy nebyly provedeny vůbec a s jejich plněním nebylo
ani započato.

4. Objednatel prohlašuje, že vzhledem k nedokončenosti a nepoužitelnosti výstupů
uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy pro další realizaci projektu tyto neakceptuje
a nepřebírá.

5. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli všechny dotazníky uvedené v odst. 1 tohoto
článku smlouvy a jejich zpracované datové matice v elektronické podobě zachycené
na flash disku popřípadě na CD/DVD.

6. Výše vypořádání za poskytnuté služby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je s ohledem
na výše uvedené stanovena částkou ve výši 22.000 Kč bez DPH (poskytovatel není
plátcem DPH), což odpovídá dokončeným 20 % 1. části evaluace, tedy 0. a 1. fáze.

7. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě ceny ve smyslu vypořádání dle předchozího
odstavce dojde po nabytí účinnosti této dohody. Zálohové platby nebudou poskytovány.
Podkladem pro úhradu ceny bude faktura dle článku VIII odst. 3-7 smlouvy. Cena díla je
splatná i v případě, že objednatel bezdůvodně odmítne dílo převzít.

8. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ust. § 1981 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na zrušení všech zbývajících závazků
vyplývajících ze smlouvy č. 01216/2018/KŘ. I nadále však platí povinnosti stanovené
poskytovateli v čl. VI odst, 14 a 16 smlouvy.



9. Dále platí, že poskytovatel není oprávněn poskytnout výstupy evaluace jiným osobám než
objednateli. Objednatel je i nadále oprávněn výstupy evaluace užít ve smyslu ustanovení
§ 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též „licence"), a to v původní nebo zpracované
či jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v územně a množstevně neomezeném
rozsahu, po dobu trvání majetkových práv.

10. Smluvní strany prohlašují za nesporné, že objednateli ke dni nabytí účinnosti této dohody
nevznikl vůči poskytovateli žádný nárok na smluvní pokutu ani náhradu škody v souvislosti
s výše uvedenou smlouvou

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smiuvní straně,
nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv").

2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 3 a poskytovatel 1 vyhotovení.

4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení)/ ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas .iJ&M kraje udělený usnesením

č. HÍ.JML ze dne ll:i\'M?

V Ostravě dne H ,09.2018 V L/Š2^:. dne ..^:£:/f

za objednatele
Ing. Ivo Vondrák, CSc.


