
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle š 1746 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném a účinném znění

(dále jen „SmIouva")

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 — Holešovice, 170 O0

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

IČO: 027 95 281

DIČ: CZ02795281

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 19676

(dále jen „0bjednatel")

a

CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

Sídlo: Havlíčkova 1682/15, PSČ nooo Praha 1

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, statutárním ředitelem

IČO: 27146171

DIČ: CZ27146171

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 9312

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smIuvnl

strana")

lCT, a.s.
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1. PREAMBULE

1.1. Poskytovatel je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České

republiky, splňuje veškeré podmínky
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni uzavření této Smlouvy

vůči němu nenlvedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobechjeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje objednatele o

všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně
informovat.

1.2. Objednatel je akciovou společností, jejímž jediným
akcionářem je Hlavní město Praha (dále

jen „HMP"), která zajišťuje odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro

městské části hl. m. Prahy a další společnosti, ve kterých má majetkovou účast HMP.

1.3. objednatel deklaruje, že má zájem na uzavření této Smlouvy s Poskytovatelem, který

disponuje znalostmi, zkušenostmi a veškerými kapacitami potřebnými k podpoře

objednatele za účelem zajištění činností, které jsou předmětem této Smlouvy.

1.4. Poskytovatel deklaruje, že má zájem na uzavření této Smlouvy s objednatelem a že

disponuje znalostmi, zkušenostmi a kapacitami potřebnými k podpoře objednatele za

účelem zajištění činností, které jsou předmětem této Smlouvy, a dále prohlašuje, že splňuje

veškeré požadavky uložené mu touto Smlouvou, jakož i příslušnými právními předpisy
a že

má zájem o poskytování plnění dle této Smlouvy po dobu její platnosti.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatelé poskytnout objednateli odborné služby

a zabezpečit administraci a podporu v rámci dotačních řízení na základě podrobné analýzy

a objednatel se zavazuje za tyto služby zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

2.2. Předmět Smlouvy zahrnuje především tyto služby:

a. Vypracování dokumentu kompletní analýzy možnosti čerpání
dotací dle plánovaných

projektů objednatele s popisem charakteristiky jednotlivých programů, podmínek

čerpání, harmonogramů a doporučení;

přípravu dotační žádosti,
včetně všech jejich podkladů;

c. zajištění zpracování podkladů
- analýz — pokud je to pro projekt či projektový záměr

nezbytné, a to ve spolupráci s objednatelem;

d. posouzení plánovaných projektových
záměrů s ohledem na podmínky dotačních

programů na úrovni ČR (národní dotace, strukturální fondy) a EU (komunitární

programy, aj.);

e. zajištění informací ohledně podoby relevantních dokumentů vymezujících podmínky

pro přijatelnost projektových
záměrů;

f. upozornění na možná rizika spojená s přípravou a realizací možných záměrů a návrh

postupu k jejich eliminaci;

g. poskytování konzultace k zamýšlené podobě projektu, aktivní doporučení
ze strany

poskytovatele, sestavení či pomoc při sestavování předpokládaného rozpočtu

projektu včetně posouzení uznatelnosti nákladů;

h. úpravy žádosti a podkladů vyplývajících z jednotlivých stupňů kontrol

'

sledování projektové žádosti do přidělení dotace.

(dále jen také společně jako „odborně služby")

2.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo po vypracování předmetu
smlouvy uvedeného v bodě 2.2.a.

iniciovat jednání s objednatelem o změně maximální částky za plnění předmětu smlouvy

uvedených v bodě 2.2.b.-i. formou dodatku k této smlouvě, a to v případě, kdy výsledkem

analýzy bude zjištění, že objednatel může žádat o dotační tituly pouze z programů

OPERÁI OR

ICT



vyhlašovaných mimo ČR. V případě, že dojde k iniciaci takového jednání a smluvní strany

nedospějí k dohodě, má poskytovatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. DOBA, MÍSTO a způsoa PLNĚNÍ

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Plnění dle předmětu této Smlouvy je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2018,

nedojde-li k vyčerpání finančního rámce dle čl. 6 této Smlouvy dříve.

Lhůty pro plnění jednotlivých odborných služeb budou určeny dílčí objednávkou dle odst.

3.4. tohoto článku Smlouvy.

Místem plněníje hl. m. Praha, zejména pak sídlo objednatele.

odborné služby budou Poskytovatelem poskytovány na základě dílčích objednávek

zasílaných objednatelem na e-mailový kontakt osoby oprávněné zastupovat Poskytovatelé

v souvislosti s plněním této Smlouvy. Poskytovatel je povinen obratem písemně na e-

mailový kontakt, ze kterého byla objednávka učiněna, zaslat akceptaci dílčí objednávky.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli odborné služby podle této Smlouvy ve

sjednaném rozsahu řádně, v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat odborné služby v souladu s právními předpisy České

republiky a Evropské unie, jakož i v souladu s podmínkami vyhlášené dotační výzvy.

Poskytovatel je povinen navrhnout objednateli minimálně dva (2) dotační tituly, které by

mohl objednatel realizovat v rámci svých aktivit.

V případě, že si objednatel nechá zpracovat od Poskytovatelé dotační žádost, zavazuje se

Poskytovatel informovat objednatele o průběhu a dosažených výsledcích jednání a sdělovat

mu okolnosti, které by mohly být důležité pro jeho rozhodování. Zejména je Poskytovatel

povinen předložit objednateli ke schválení finální žádost o dotaci před jejím podáním.

objednatel je však povinen si žádost o dotací podat samostatně dle doporučení

Poskytovatele.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBIEDNATELE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro řádné

plnění této Smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat.

objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace nezbytné pro přípravu

a vedení jednání k přidělení dotace a zavazuje se, že bude jednat čestně a poctivě,

poskytovat Poskytovateli výlučně pravdivé informace a vždy jednat v souladu s podmínkami

dotace, relevantními právními předpisy a pokyny Poskytovatele.

objednatel je povinen potvrdit Poskytovateli řádné a včasné poskytování služeb na

akceptačním protokolu podle čl. 7. této Smlouvy.

objednatel není povinen u Poskytovatele objednat všechny vyjmenované odborné služby.

Poskytovatel bere na vědomí, že touto Smlouvou mu není udělena exklusivita objednatele

na předmět plnění této Smlouvy.

s. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena za poskytnutí odborných služeb je sjednána podle skutečně odpracovaných hodin

Poskytovatelem a přepočtená podle sazby pro jednu hodinu práce odborného konzultanta

Poskytovatelé ve výši 1.800; Kč bez DPH (slovy jeden tisíc osm set korun českých).
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6.2. Cena za 1 hodinu poskytování odborných služeb dle předchozího odstavce je stanovena jako

maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení

odborných služeb včetně nákladů souvisejících, zejména dopravného. Cena je stanovena s

přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním

měnám. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy za poskytnuté

odborné služby.

6.3. Celková výše plnění za celou dobu realizace předmětu Smlouvy nesmí přesáhnout částku

99.000; Kč bez DPH.

6.4. Cena za odborné služby dle předmětu Smlouvy bude objednatelem hrazena bankovním

převodem na bankovní účet Poskytovatelé, na základě daňového dokladu vystaveného v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a to vždy za ukončený měsíc

poskytování odborných služeb. Výkaz práce dle čl. 7 této Smlouvy tvoří nedílnou součást

daňového dokladu.

6.5. Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne

doručení objednateli. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitostí nebo

bude obsahovat údaje chybné, je objednatel oprávněn vrátit jej Poskytovateli k opravě bez

jeho úhrady, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušně částky. V takovém případě

lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

6.6. Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z

bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

6.7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet Poskytovatelé

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve

faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. 5 96 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen uvádět ve faktuře pouze

účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání

této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Poskytovatel bez

zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu,

že dle ust. š 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo

zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění,

který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede

objednatel úhradu ceny za odborné služby pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve

smyslu ust. š 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Poskytovatelé, na který

Poskytovatel požaduje provést úhradu ceny za odborné služby, není zveřejněným účtem,

není objednatel povinen úhradu ceny za odborné služby na takový účet provést; v takovém

případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za odborné služby na straně objednatele.

6.8. Poskytovatelé na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2, zákona

č. 89/2012 občanský zákoník (dále jen „o.z.").

AKCEPTACE SLUŽEB

7.1. Poskytovatel je povinen vést výkaz práce odborných konzultantů při poskytování
odborných

služeb, který kdykoli na vyžádání předloží objednateli. Výkaz práce odborných konzultantů

bude obsahovat údaje o počtu hodin rozčleněné podle jednotlivých kalendářních dní a

služeb, tak jakjsou specifikovány v článku 2. této Smlouvy (dále jen „výkaz práce").

7.2. Poskytovatel se zavazuje předložit objednateli k odsouhlasení výkaz práce vždy nejpozději

do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od skončení kalendářního měsíce, za který je výkaz práce

předkládán.
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10.

7.3. odborné služby poskytované podle této Smlouvy se považují za řádně dodané a

akceptované objednatelem vždy odsouhlaséním výkazu práce, jehož součástí je výkaz práce

za příslušný kalendářní měsíc, pověřeným pracovníkem objednatele. odsouhlasení výkazu

práce je potvrzením řádně poskytnutých služeb a počtu odpracovaných hodin.

7.4. V případě,že objednatel bude mít výhrady k poskytnutým odborným službám, není povinen

služby akceptovat a výhrady uvede do výkazu práce s dohodnutým termínem odstranění

nedostatků a zahájení nového akceptačního řízení výkazu práce.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

8.1. Poskytovatel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím

plněním. K zachování mlčenlivosti zaváže také všechny spolupracující osoby. Poskytovatel
není oprávněn využít informace získané od objednatele pro vlastní účely.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE STRAN

9.1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně,

prostřednictvím následujících oprávněných osob:

a. oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této

Smlouvy:

b. oprávněné osoby, které budou Poskytovatelé zastupovat v souvislosti s plněním této

Smlouvy:

9.2. Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez

nutnosti uzavírání dodatku k Smlouvě.

9.3. Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a

druhé smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické

podobě na e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické

podobě je Poskytovatel povinen odesílat objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy

oprávněných osob.

SMLUVNÍ POKUTY

10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je

objednatel povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,

určuje odměna Iikvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby

jmenovaného soudem a upravují některé otázky obchodního věstníku a veřejných rejstříků

právnických a fyzických osob, v platném znění.

Pro každý zjištěný případ porušení mlčenlivosti a ochrany informací ze strany Poskytovatelé

podle této Smlouvy se ustanovuje Smluvní pokuta ve výši 50.000; Kč (slovy: padesát tisíc

korun českých).
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10.3. V případě prodlení Poskytovatelé s plněním lhůt pro poskytování odborných služeb

stanovených dílčí objednávkou, je Poskytovatel objednateli povinen uhradit částku ve výši

1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Stanoví-li dílčí

objednávka lhůtu v hodinách, pak smluvní pokuta činí 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun

českých) za každou i započatou hodinu prodlení.

10.4. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k

minimalizaci vzniklých škod, zejména s ohledem na předmět plnění Smlouvy. Poskytovatel

jako odborník na problematiku poskytování odborných služeb je povinen dle této Smlouvy

upozornit na skutečnosti, které by mohli vést ke vzniku škody kontaktní osobu objednatele.

Upozornění jej však nezbavuje povinnosti maximálně předcházet škodám a jejich

minimalizaci.

10.5. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody.

10.6. odstoupením od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení Smluvní pokuty.

10.7. Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů po doručení výzvy k

jejich zaplacení.

10.8. Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela

přiměřenou a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu

této Smlouvy pro objednatele.

11. ŘEŠENÍ SPoRů

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí o.z. a

dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

11.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či

platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných

osob nebo pověřených zástupců.

11.3. Nebude-Ii sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení dle odst. 11.2 této

Smlouvy, smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný soud

České republiky.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně veškerých jejích příloh či

případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv. Smlouva tedy nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění

Smlouvy zabezpečí objednatel.

12.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami.

12.4. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o

skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

12.5. Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její

části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu druhé smluvní strany.

12.6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve
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Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7. Stane-Ii se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či

zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost

zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné,

popřípadě zdánlivé ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým

ekonomickým dopadem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních

stran nebude takovou změnou dotčen.

12.8. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně

závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

12.10. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumijí a zavazují se k

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážně vůle.
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