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Veřejná zakázka č. 127/2018

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava

70890692 |ng. Jakubem Unuckou, MBA
CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

jr;CPAVSKOSLE?SKÝ'K?At-'KRfe!PKÝtiŘA[)

ČÍ3LO SMLOUVY (DODATKU) -6-

oeieo
poř. číslo

lete
role zkr. odb.

(dále jen „objednatel")

2. Deloitte Advisory s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

27582167
CZ 275 82 167
ING Bank N.V.
Českomoravská 2420/15,190 00 Praha 9
1000037000/3500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 113225

Kontaktní osoba ve věci zakázky:

(dále jen „zhotovitel")
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II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Právní vztahy mezi oběma smluvními stranami se řídí rovněž zadávací dokumentací
a nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
č. 127/2018, zejména pak se zhotovitel zavazuje, že předmět plnění bude vycházet
z návrhu metodiky zpracování strategie, jež předložil ve své nabídce a jež byl předmětem
hodnocení v rámci souvisejícího výběrového řízení.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zpracování
Strategie pro integraci, zpracování a využívání dat s cílem zlepšení kvality života obyvatel
v Moravskoslezském kraji (dále jen „dílo").

2. Dílo se bude skládat z níže uvedených na sebe navazujících částí a bude respektovat níže
uvedené požadavky:

2.1.Softwarové nástroje pro datovou integraci a řízení

2.1.1. Zhotovitel popíše dostupné softwarové prostředky pro datovou integraci,
konsolidaci, analýzu a řízení na základě dat. Softwarové prostředky musí
integrovat data z projektů definovaných ve Strategii rozvoje chytrého regionu
na léta 2017-2023 (dostupná na: https://www.msk.cz/assets/doprava/
strategie-rozvoje-chytreho-regionu-msk-2017-2023-vcetne-analyticke-casti-13-
06-2017_l.pdf), ze stávajících řešení (např. senzory) a dalších případných
zdrojů (koncept big dat, open dat).
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2.1.2. Dále se zhotovitel zaměří na vyhodnocení softwarových prostředků/nástrojů
z hlediska relevantních potřeb Moravskoslezského kraje (pozitiva, negativa,
komplexní shrnutí) a dá doporučení z pohledu vhodného softwarového
prostředku či nástroje, přičemž musí být zohledněn optimální poměr cena-
kvalita a škálovatelnost řešení.

2.1.3. Zhotovitel nadefinuje základní parametry budoucí veřejné zakázky
na softwarové vybavení Regionálního datového a analytického centra, tj.
zejména předmět veřejné zakázky, architekturu řešení, technické kvalifikační
předpoklady včetně vytipování min. 3 potenciálních dodavatelů, kteří jsou
principiálně schopni splnit předmět budoucí veřejné zakázky, hodnotící kritéria
a předpokládanou hodnotu této zakázky bez DPH.

2.1.4. Při zpracování plnění dle bodu 2.1.3. bude zhotovitel postupovat v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, tj. zejména dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení,
zákazu diskriminace a přiměřenosti; pořízení plnění musí být hospodárné,
efektivní a účelné.

2.2. Definice standardů, metodologie pro výměnu dat v rámci konceptu
rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje

Zhotovitel popíše a definuje nejvhodnější dostupné industry standardy/metodologie,
které musí splňovat projekty definované ve Strategii rozvoje chytrého regionu na léta
2017-2023 tak, aby tato data byla interoperabilní a využitelná pro analýzy nebo
zveřejnění v rámci konceptu open dat.

2.3.Vytipování prioritních/problémových oblastí Moravskoslezského kraje
podložených daty včetně vytvoření benchmarkového datového podkladu
pro softwarový nástroj

2.3.1. Zhotovitel vypočítá alespoň 25 indexů z oblasti ekonomiky, životního prostředí,
dopravy, sociální, školství, veřejné správy, dostupnosti služeb, demografie,
popř. dalších, přičemž:

• všechny indexy budou založené na big datech internetu, veřejných datech
nebo statistických údajích,

• všechny indexy budou vystavěné na základě dat obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji,

• všechny indexy budouv srovnatelné napříč ČR (stejný způsob výpočtu
a konzistence dat napříč ČR),

• alespoň 8 indexů musí být založeno na big datech internetu, 5 indexů musí být
založeno na veřejných datech,

• všechny indexy musí být matematicky a statisticky správně zpracovány.

2.3.2. Zhotovitel dále provede agregaci a další návrh indexů pro Moravskoslezský
kraj a porovná je s ostatními kraji v ČR ve výše definovaných oblastech, popř.
jej datově specificky popise (Moravskoslezský kraj v datech).

2.3.3. Zhotovitel identifikuje prioritní/problémové oblasti na úrovni
Moravskoslezského kraje na základě analýzy indexů a navrhne využití
benchmarkových dat/indexů v rámci softwarového nástroje.

2.3.4. Zhotovitel předá objednateli indexy se souhrnnými (agregovanými) daty
za Moravskoslezský kraj ve srovnání s ostatními kraji v ČR za aktuální rok
v digitální podobě na CD (ve formátu .doc nebo .xls).
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2.4. Doporučení pro nastavení softwarového nástroje pro konkrétní oblast

Pro konkrétní problémovou oblast vybranou zástupci Moravskoslezského kraje
na základě výše uvedené analýzy zhotovitel doporučí:

• využití softwarového nástroje,
• návrh měření, zejména využití Internet of Things (IoT), senzorů, stávajících

dat,
• způsob analýzy dat vedoucí k identifikaci příčiny,
• způsob využití dat pro řešení problému,
• způsob měření postupu odstraňování problému v rámci realizace projektů

(impact measurement).

2.5.Workshop pro identifikaci řešení problémů v rámci vytipovaných
prioritních oblastí

Uspořádání a organizace jednodenního workshopu na území statutárního města
Ostravy pro zástupce Moravskoslezského kraje s cílem jejich seznámení
s identifikovanými prioritními/problémovými oblastmi a s nástinem řešení jednotlivých
problémů.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle
čl. IV této smlouvy.

4. Účelem této smlouvy je rozpracování konceptu projektu Regionálního datového
a analytického centra, které je jedním z vlajkových projektů Strategie rozvoje chytrého
regionu na léta 2017-2023 zpracované v souladu s konceptem tzv. Smart Cities/Regions.
Dílo (především body 2.1. a 2.2. tohoto článku) bude podkladem pro vyhlášení následné
veřejné zakázky na vytvoření a fungování Regionálního datového a analytického centra.

5. Zhotovitel je povinen si při realizaci plnění dle této smlouvy počínat tak, aby neoprávněně
nezasáhl do autorských práv třetích osob. Odpovědnost za neoprávněný zásah
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

IV.
Cena za dílo

1.
Cena za dílo činí:

bez DPH 1.770.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set
sedmdesát tisíc korun českých)

DPH ve výši 21 % 371.700,- Kč

včetně DPH 2.141.700,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto
čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých)

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše
přípustná a není ji možno překročit.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH
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není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.
Místo předání a doba plnění

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli
ke kontrole postupu prací na díle část díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1., 2.2. a 2.3. této
smlouvy nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli do 10 dnů od převzetí postupu prací ke kontrole
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, zda s dosavadním průběhem prací na díle souhlasí
a rovněž sdělí vybranou problémovou oblast, kterou bude zhotovitel řešit v části díla dle
čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlo se považuje rovněž oznámení
zaslané e-mailem na adresu nebo do datové schránky
zhotovitele vycyfxb. Toto oznámení není převzetím části díla, jelikož jednotlivé části jsou
neoddělitelné, tvoří jeden celek a samostatně nemají pro objednatele význam. Již
odsouhlasené části je možné dále doplňovat či pozměňovat.

3. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v celém rozsahu
do 5 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Místem předání díla je
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117,
702 18 Ostrava.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálů, podkladů a postupů odpovídajících
právním předpisům ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí
odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující
se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele, zejména při označování dokumentů,
webových stránek a při realizaci workshopu postupovat v souladu s Manuálem
jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který je dostupný
na https://www.msk.cz/assets/verejnost/manual.pdf. Použití logotypu a jeho forem
pro jednotlivé výstupy dle čl. III odst. 2 je vhodné konzultovat s kontaktní osobou
uvedenou v čl. I odst. 1 této smlouvy.

c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu
k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
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e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

4. Objednatel je oprávněn dílo 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
k dílu.

Licence dle tohoto odstavce zahrnuje právo objednatele užít fotografie, texty, obrázky,
grafy, a další výstupy, které jsou součástí díla, výlučně pro účely související sjeho
činností při výkonu veřejné správy.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla,
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

5. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn poskytnout výsledek díla jiným
osobám.

VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

d) datum zahájení a dokončení prací na díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejíme),

f) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

4. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům a hmotným výstupům, které jsou
předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí
objednatelem.

VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách,
na základě faktur, a to takto:
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a) 1. splátka ve výši 50 % ze sjednané ceny díla (dle čl. IV odst. 1) bude uhrazena
na základě faktury vystavené ke dni doručení oznámení (dle čl. V odst. 2 této
smlouvy) o souhlasu s průběhem prací v rozsahu dle čl. V odst. 1 této smlouvy,

b) 2. splátka ve výši 50 % ze sjednané ceny díla (dle čl. IV odst. 1) bude uhrazena po
předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (dle čl. V odst. 4).

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury,
které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 127/2018), IČO objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „zpracování Strategie pro integraci, zpracování a využívání
dat s cílem zlepšení kvality života obyvatel v Moravskoslezském kraji",

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor dopravy a chytrého
regionu),

g) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí
díla bude přílohou faktury.

3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
nové faktury objednateli.

6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
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odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentů
dle této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům,
připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění
zhotovitele dle této smlouvy.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně (popř. e-mailem) oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li
v oznámení jinak. Objednatel bu

• e-mail:
• adresu: Karolinská 654/2, Praha 8, 186 00
• do datové schránky: vycyfxb

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 20 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.

X.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel nepředá jednotlivé části díla objednateli ke kontrole v termínech
stanovených v čl. V odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý i započatý
den prodlení s předáním těchto jednotlivých částí díla ke kontrole.

2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1
této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s předáním díla.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady
díla.
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4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran.

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

• neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 3 smlouvy,

• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které
se týkají provádění díla,

• nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného
plnění,

• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy 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"). Smluvní strany se dohodly na tom, že má zhotovitel povinnost seznámit se s
nabytím účinnosti této smlouvy prostřednictvím portálu registru smluv, který je veřejně
dostupný na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.

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

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 3 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

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

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 49/4294
ze dne 23. 10. 2018

V Praze dne: 3/7- '#• tolg

z

„_.
Ing. Jakub Unucka, MBA

na základě pověření
hejtmana kraje
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