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SMLOUVA 0 DiLO E. MUHO-SML/171/2018
uzavFené podle § 2586 zékona 89/2012 Sb. Obéanského zékom’ku

Smluvni strany:

Objednatel:

Adresa:

IC:

DIE:

zastoupenV:

(déle jen Objednatel)

Zhotovitel:

SI’dlo:

|Ct

Zastoupeny’t:

Kontaktni osoba za zhotovitele:

Telefonnl' Eislo:

E-mail:

(déle jen zhotovitel)

uzavirajl' tuto

Mésto Holice

Holubova 1, 534 14 Holice

00273571

CZ00273571

Mgr. Ladislavem Effenberkem, Starostou mésta

MAS Holicko, o.p.s.

Holubova 1, 534 14 Holice

275 11 448

Ing. Michaelou KovéFovou, Reditelkou spoleénosti

Ing. Michaela KovéFové

775 302 057

mas.ho|icko@seznam.cz

smlouvu o dilo:

Preambule

1. Zhotovitel prohla§uje, 2e mé ve§keré prévm’, technické i personélni pfedpoklady, kapacity a
odborné znalosti, jejichi je tFeba k provedenl' dI’Ia sjednaného touto smlouvou, a ie je tak
schopen zajistit splnéni sjednaného pfedmétu dila.

2. Objednatel prohlaéuje, 2e mé ujasnénou pFedstavu o koneéné podobé dila, je schopen zajistit
prfibéiné konzultovém’ konkrétm’ problematiky a ie mé zabezpeéeno finanéni kryti celé ceny dila,
jakje déle sjednéna.
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I.
PFedmét smlouvy

PFedmétem smlouvy je administrace projektu s nézvem ,,Vybudovéni odborny’ch uéeben a
zajiéténi vnitfni konektivity v budovéch Z§ Holice, Holubova 47" vdobé realizace a

udriitelnosti projektu dle podminek vy’Izvy IROP c. 66 ,,Infrastruktura pro vzdélévéni -
Integrované projekty ITI”.

||.
Zpfisob a podminky zpracovém’

Dl’lo bude provedeno s potFebnou pééi.

Uprava pFedmétu dI’Ia nebo postupu vypracovéni je moiné formou dodatku této smlouvy.

Zhotovitel vypracuje a zajistl' nésledujici dokumenty:

a) Zévéreéné iédost o platbu
b) Zévéreéné zpréva o realizaci
c) Zédost o zménu
d) Monitorovaci zprévy ITI v dobé realizace projektu
e) Monitorovaci zprévy v obdobl’ udriitelnosti

Objednatel se zavazuje maximélné spolupracovat se zhotovitelem na ph’pravé v9§e uvedenych
dokumentfi.

Ill.
CasovV harmonogram pracu’

Provedenl’ dI’la bude zahéjeno ihned po podpisu této smlouvy a bude dokonéeno do terminfi
stanovem’lch pfisluénou vyzvou a specifickymi pravidly IROP, pFI’padné ITl.

IV.
Pra’va a povinnosti zhotovitele a objednatele

Zhotovitel je povinen provést dilo Fédné a v dohodnuth terminech.

Objednatel je povinen provedené dI’lo pfevzit.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy s odbornou pééi, pracovat na profesionélnl'
Urovni v souladu se zéjmy objednatele.

Zhotovitel dI’Ia mfiie povéFit jeho provedem’m jinou osobu, jestliie 2e smlouvy nebo z povahy
dila nevyplyvé nic jiného. PFi provédéni dI’Ia jinou osobou mé Zhotovitel odpovédnost, jako by
dilo provédél sém.

Objednatel je oprévnén kontroIovat provédém’ dila. Zjisti-Ii Objednatel, 2e Zhotovitel provédl’ dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel oprévnén doiadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnf/m provédém’m a dilo provédél Fédm'lm zpflsobem. Jestliie Zhotovitel
dI’Ia tak neuéini ani v pfiméfené Ihfité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruéeni smlouvy, je Objednatel oprévnén odstoupit 0d smlouvy.
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1.

Objednatel je oprévnén zkontrolovat pFedmét dila na uréitém stupni jeho provédém’. Zhotovitel

je povinen umoinit provedenl’ kontroly.

Obé smluvni strany majI' povinnost voblastech tykajiclch se plnénl' pFedmétu této smlouvy

vzéjemné Ozce spolupracovat.

Zhotovitel se zavazuje umoinit vstup kontrolou povéFenym osobém (URR, Ministerstva financi,

Evropské komise, Evropského UEetniho dvora, Nejvyééiho kontrolm’ho uFadu a daléich

oprévnénych orgénfi stétnl’ sprévy) do sch objektfi a na pozemky souvisejici s realizaci dI’la

k ovéFovém’ plném’ podminek této smlouvy. Déle 5e Zhotovitel zavazuje uchovévat odpovn’dajlcim

zpfisobem po dobu deseti let od ukonéem’ realizace dila ve§keré uéetm’ doklady a dal§i

dokumenty souvisejl’cl se realizaci dila.

Poskytovatel konzultaénl’ch sluieb (dodavatel) si je védom, ie je ve smyslu ust. § 2 plsm. e)

zékona (‘5. 320/2001 5b., 0 finanénl’ kontrole ve vefejné sprévé a o zméné néktery’lch zékonfl ve

znénl’ pozdéjél’ch pFedpisfi povinen spolupfisobit pFi konu finaném’ kontroly.

V.
Doba trva’ni smlouvy

Smlouva se uzaviré na dobu uréitou, které je déna terminem koncem udriitelnosti projektu, tj.

5 let 0d provedeni poslednl’ platby Fidl’cim orgénem IROP.

VI.
Odména a platebni podminky

Smluvm’ strany se dohodly na smluvm’ cené dI’la takto:

Poéet Sazba za Celkem
Poloika Pozna’mka

hodin hodinu (véetné DPH)

Zévéreéné ia’dost o platbu
véetné doplnéni

30 220 Kt": 6 600 Ké 2014+, doplnéni rozpoétu z dodacich
listCI, Fe§eni nesrovnalostl'...

Ziskéni podkladfi, vyplnéni v systému MS

Zévéreéné zpréva o Srealizaci 16 220 KE 3 520 K65 ZIskanI pvodklvadtll, vyplnenl v systemu M

v v v , 2014+ vcetne prlloh
vcetne doplnenl
iédost o zménu I Napr. zmene ve stavebm castl prOJektu

v rflbéhu realizaci nebo V dodavce
p 16 220 KE 3 520 Ké Néklad na 1 zménu. V pfipadé vice zmén

projektu - iniciovéna
realizétorem

se (‘féstka nésobl’, pokud zména nebude,
éa’stka nebude fakturova’na

Monitorovaci zprévy ITI
1x za 3 mésice v dobé 18 220 K6 3 960 K65
realizace projektu

2 zprévy v roce 2018
4 zprévy v roce 2019

Monitorovacu’ zprévy v 1x za rok p0 dobu 5 let od ukonéem’2 v v
obdobi udriitelnosti 40 2 0 KC 7 8 800 KC projektu

' 26 400 Ké
Celkem véetné DPH

2. V cené dila je zahrnuta cena za ve§keré plnéni, vyplWajici z pFedpoklédaného rozsahu poiadavkl‘]

programu IROP. V cené dila nejsou zahrnuty pfipadné vy'lznamné zmény rozsahu a struktury

projektu stanovené poskytovatelem dotace po uzavFeni této smlouvy.
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Platba bude realizovéna dle jednotlivych etap uvedeny’tch vodst. 1 vidy po pFeda’mi dila, na

zékladé faktury (dafiového dokladu) vystavené zhotovitelem. Faktura bude oznaéena nézvem

projektu. TermI'n splatnosti fakturyje 15 dm’ ode dne jejI’ho vystavenl’.

VII.
Sankce

V pFI’padé nedodrieni terminu platby zaplati objednatel smluvni pokutu ve vy'léi 0,05 % z dluiné

ééstky za kaidy den prodlenl’.

Wée uvedené ustanovenl’ se uplatm’ pouze vipadé, 2e nedojde mezi objednatelem a

zhotovitelem kdohodé o korektuFe smluvm’ch termini: vdflsledku néktery’lch nevyjasnénVch

nebo komplikovanVch zpfisobfi Feéenl’ pFedmétné problematiky, vyvstane-Ii takové nutnost.

VIII.
Ostatni ujednéni

Data poskytnuté objednatelem budou pouiita pouze pro (1?:e zpracovéni studie
proveditelnosti.

Smluvni strany se zavazuji chrénit oprévnéné zéjmy druhé strany a zachovévat mléenlivost o

v§ech dfivérnych skuteénostech, které se dozvédély vsouvislosti touto smlouvou, a chrénit

dflvérnost informaci druhé strany pFed jejich neoprévnény’lm uiitl'm tFetI'mi stranami.

Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se Fidl’

obchodm’m za’konikem popf. da|§imi obecné zévazny'lmi pFedpisy Ceské republiky.

Smlouva mfiie byt zménéna nebo doplnéna pouze oboustranné podepsam'lm pisemny'lm

dodatkem.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kaidy'l s platnosti originélu. Kaidé ze smluvm’ch

stran obdril’ jedno vyhotoveni.

Smlouva nabWé platnosti a uéinnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

PFed uplynutim doby platnosti této smlouvy mfiie by'It smlouva vypovézena s vypovédni Ihfltou

1 mésic, které béil’ od prvnl’ho dne mésice nésledujiciho po doruéeni pisemné vypovédi druhé

smluvni strané.

Tato smlouva byIa schvélena Radou mésta Holice dne 11.6.2018, éislo usneseni 218.

V Holicich, dne V1-I0Iicich,dne

_J ‘ x ‘

9&3. EMS Holicko ops.
'- ' Holubova1,534 1.4 Holice

I! -'
IC 27511448

- f? .
.rljl/ ‘

Objed'natel I Zhotovitel
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