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Smlouva příkazní

Smluvní strany

Příkazce: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

9350-Institut environmentálních technologií

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Zastoupené: —CSc.„rektorem

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:

_ředitelka IET

1č: 61989100

DIČ: cz 61989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu.:—

a

Příkazník

Společnost: Euroforum Group, a.s.

Sídlo: K Roztokům 220/47. 16500 Praha 6 - Suchdol

Zastoupené: místopředsedou představenstva

1Čo: 24817732

DIČ: CZ24817732

Zápis v OR: Městský soud V Praze v odd. B. vložka 16986

uzavírají

níže uvedeného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a následující občanského

zákoníku uzavírají tuto

smlouvu příkazní

(dále jen ,.smlouva"')

I.

Předmět plnění

Zpracování zadávacích dokumentací a zajištění organizace zadávacích řízení na dodávky

(movité věci) související s projekty OP VVV, a to v souladu s platným zákonem o

veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.. v platném znění a podmínkách stanovených

operačním programem. včetně vyhotovení zadávacích podmínek podléhajících schválení

zadavatelem a zabezpečení dalších s tím spojených činnosti.

Výběr dodavatelů movitých věcí bude probíhat v rámci 17 výběrových řízení

(1 nadlimitní veřejná zakázka, ostatní podlimitní nebo VZMR).



1.

Příprava a administrace \ýhěrového řízení podle pravidel a podmínek Programu,

resp. zákona o veřejných zakázkách zahrnuje:

1. Poradenství při definování požadavků na prokázání splnění kvalifikace účastníky

výběrového řízení,

2. Poradenství při přípravě hodnotících kritérií výběrového řízení„

3. Poradenství při definování dalších podmínek v rámci přípravy zadávací dokumentace,

příprava zadávací dokumentace a jejich příloh„ včetně přípravy návrhu vzoru závazně

smlouvy pro účastníky výběrového řízení, bude-li Příkazcem požadován.

4. Řízení přípravy výběrového řízení tak, aby byly splněny podmínky pro řádné

uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení (vč. zveřejnění oznámení o zakázce

v informačních systémech o veřejných zakázkách),

5. Poradenství a dohled nad řádným průběhem výběrového řízení, zejména:

- předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku,

- zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci (po odsouhlasení

příkazcem)

. zajištění doručení odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci„ kteří odebrali

zadávací dokumentaci

' zajištění přípravy procesu přijetí nabídek. otevírání obálek a hodnocení nabídek.

- zpracování Protokolu o otevírání nabídek,

- zajištění kontroly splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých účastníků

výběrového řízení,

' zpracování Protokolu o posouzení kvalifikace,

- řízení procesu hodnocení nabídek,

- zpracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,

- oznámení výsledků výběrového řízení jeho účastníkům,

' řešení případných odvolání účastníků,

- zpracování Zprávy zadavatele o veřejné zakázce.

6. Příkazník zajistí veškeré činnosti, které souvisí s přípravou. průběhem a ukončením

výběrového řízení dle následujících etap:

' I. etapa — veškeré činnosti spojené s přípravou textu oznámení zadávacího řízení a

jeho zveřejnění,

' II. etapa — veškeré činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek,

- III. etapa — veškeré činnosti spojné s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči

svými nabídkami vázáni,

' IV. etapa — veškeré činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení.

11.

Místo a doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že plnění podle článku I. této smlouvy bude Příkazníkem

prováděno standardně v sídle Příkazníka, resp. v případě potřeby i v sídle Příkazce.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy a uzavírá se na dobu

určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran vyplývajících ztéto smlouvy,

nejpozději však do 31.12.2019.



Ill.

Cenové ujednání

V souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách (v platném znění) se smluvní

strany dohodly, že Příkazce zaplatí za zhotovení předmětu plnění podle článku I. této

smlouvy Příkazníkovi celkovou cenu 380.000,- Kč.

K cenám uvedeným v bodě 1 bude připočteno DPH v zákonné výši.

Faktura za odměnu podle článku III. 1 bude vystavena do 14 dnů od podpisu této

smlouvy.

Nedohodnou—li se smluvní strany jinak, vystaví Příkazník fakturu se splatností 30 dnů.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

Příkazce je povinen poskytnout Příkazníkoví veškeré řádně zpracované a úplné podklady

a informace, potřebné k bezvadnému zhotovení předmětu plnění, a to dle písemných

požadavků Příkazníka.

Příkazce nese plně veškerou odpovědnost za pravdivost a úplnost podkladů předávaných k

bezvadnému zhotovení předmětu plnění.

V.

Sankční ustanovení

Smluvní strany se dohodly na těchto sankcích:

Prodlení Příkazce:

Je-li příkazce v prodlení se zaplacením faktury za zhotovení jednotlivých částí předmětu

plnění, vzniká příkazníkovi právo na zaplacení úroku z prodlení, který činí 0,1% z ceny

za každý den prodlení.

Sankce jsou splatné do 10 dnů po jejich vyúčtování a povinná strana sankci uhradí

přednostně, smluvní pokuta se nezapočítává za případnou náhradu škody, vznikne-li na ni

některé ze smluvních stran právo.

Příkazník prohlašuje a stvrzuje, že je ochoten a schopen plnit tuto Smlouvu při dodržení

všech profesionálních zvyklostí a s plnou odpovědností za odbornou úroveň její realizace.

Příkazník dále prohlašuje a stvrzuje, že je dle předpisů ČR oprávněn k provádění

veškerých prací a služeb, nezbytných pro splnění této Smlouvy, a že má uzavřené

potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění. Příkazník je povinen před podpisem této

Smlouvy předložit příkazci originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkaznikem příkazci nebo

třetí osobě s limitem pojistného plnění v minimální výši 5 000 000,- Kč bez částky

spoluúčasti pojistníka. Tyto skutečnosti lze též prokázat originálem nebo úředně ověřenou

kopií potvrzení o pojištění vydaného pojistitelem. Příkazník plně odpovídá za škodu

a/nebo újmu, která vznikne příkazci při plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly

na vyloučení ustanovení § 2953 odst. 2 občanského zákoníku, neboť příkazník jedná

jakožto osoba odborně způsobilá k plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících.
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V].

Obchodni tajemství

Smluvní strany se zavazují. že budou chránit skutečnosti tvořící předmět obchodniho

tajemství druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran nezpřístupní informace druhé

smluvní strany třetím osobám bez jejího písemného souhlasu. Získané infonnace použije

pouze kplněni účelu této smlouvy a nebude je využívat vzájmu třetích osob nebo

v rozporu se Zájmy druhé smluvní strany. Tato povinnost trvá i po dobu 3 let po skončení

platnosti této smlouvy.

Vzniknou-li pochybnosti. je—li určitá informace důvěrná či nikoliv. má se za to, že se o

důvěrnou informaci jedná.

Příkazník bere na vědomí. Že předmětem obchodního tajemství a důvěrnými informacemi

Příkazce podle odst. 1 tohoto Článku jsou jim poskytnuté podklady a informace určené

Příkazníkovi ke zhotovení předmětu plnění a informace o skutečnostech obchodni

výrobní či technické povahy souvisejících s majetkem nebo činností příkazce. o nichž se

v průběhu provádění dila dozvěděl.

Příkazce bere na vědomí. že výsledky činnosti Příkaznika podle této smlouvy., obsahují

skutečnosti tvořící obchodní tajemství, know—how a další znalosti příkazníka. na která se

vztahují příslušná ustanovení obchodního zákoníku a právních předpisů na ochranu

průmyslového ajine'ho duševního vlastnictví.

VII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

Změněna může být učiněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Tato smlouvaje vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jednom.
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V Ostravě, dne .......... 2018 V Praze. dne ........... 2018

Za příkazce
Za příkazníka

ředitelka IET místopřelseda představenstva

razítko a podpis

 


