NÁVRH SMLOUVY:
Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své
předkládané nabídky.

Smlouva o integraci upraveného elektronického systému
(dále jen „Smlouva“)
na úpravu stávajícího elektronického systému interní řídící kontroly uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) mezi
smluvními stranami.
Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo:

Pplk. Sochora 27/727, Praha 7, Holešovice PSČ: 170 00

IČ:

708 37 627

Jednající:

RNDr. Igorem Němcem, předsedou

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

5825001/0710

Osoba oprávněná jednat
za Objednatele:

Jiří Horký, ředitel ekonomického a provozního odboru
tel.: +420 234 665 317

kontaktní osoba:

e-mail: jiri.horky@uoou.cz

Ing. Jitka Vojtíšková
tel.: +420 724181382 e-mail: jitka.vojtiskova@uoou.cz

na straně jedné jako Objednatel
a
Dodavatel:

.....................................................................................................................

Sídlo:

............................................................................................................................

IČ/DIČ:

............................................................................................................................

Zastoupený:
Zapsaný v:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
telefon:, ................................................e-mail:..................................................
na straně druhé jako Dodavatel

Preambule
Poskytování služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, je založeno schváleným projektem evidovaným
pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/48.00038, vedeným pod názvem: Optimalizace procesů ÚOOÚ a
Podmínkami použití prostředků pro realizaci projektu vydanými poskytovatelem dotace. Celý projekt je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(dále jen „OP LZZ“), prioritní osa: 4.4a, Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence), oblast podpory:
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, název výzvy: Efektivní správní úřad a z
rozpočtu České republiky, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické
dokumentaci vedené pod názvem Desatero příruček dostupných na http://www.esfcr.cz/0713/oplzz/desatero-op-lzz.
Předmět činnosti této Smlouvy spočívá v provádění činností, které jsou vymezeny touto Smlouvou,
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) předmětné veřejné zakázky
a nabídkou Dodavatele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vedené pod názvem: „Úprava stávajícího elektronického
systému interní řídící kontroly“ (dále jen „veřejná zakázka“) vybral v zadávacím řízení nabídku Dodavatele,
která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako
nejvhodnější. Dodavatel je povinen při plnění dále specifikovaného předmětu činnosti dodržovat mimo
této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

1.

Předmět plnění, harmonogram a místo plnění

1.1.

Předmětem plnění této Smlouvy je integrace upraveného elektronického systému řídící kontroly s
Ekonomickým informačním systémem (dále také jen „dílo“). Předmět plnění je detailně popsán a
stanoven v Příloze č. 4 zadávací dokumentace související veřejné zakázky (Příloha č. 1 této
Smlouvy).

1.2.

Dodavatel bude postupovat v souladu s dále uvedeným harmonogramem realizace plnění a dalšími
souvisejícími dokumenty (schválená žádost, předepsané metodiky apod.):
Předpokládané zahájení činnosti

Úprava stávajícího elektronického systému interní
řídící kontroly (soupis požadovaných úprav tvoří
část I. přílohy č. 4 zadávací dokumentace)

na výzvu zadavatele, nejpozději do 15. 2. 2013

do 31. 3. 2013
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1. 4. – 31. 6. 2013

Zavedení úprav, ověřovací provoz, školení a
podpora
Integrace s ekonomickým systémem EIS JASU
(soupis požadavků na integraci tvoří část II. přílohy
č. 4 zadávací dokumentace)

1. 4. – 31. 6. 2013

Ostrý provoz upraveného a integrovaného řešení
od 1. 7. 2013

Předpokládané ukončení plnění předmětu plnění
včetně vyúčtování

1.3.

Místem plnění předmětu této Smlouvy je sídlo Objednatele.

2.

do 31. 7. 2013

nejpozději do 31. 7. 2013

Podmínky plnění díla

2.1.

Dodavatel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.

2.2.

Dodavatel prohlašuje, že se k datu podpisu řádně seznámil s požadavky Objednatele na předmět
plnění, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen a veškeré své požadavky
na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.

2.3.

Dodavatel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností
podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních Smlouvy výslovně uvedeny.

2.4.

Dodavatel je povinen při plnění díla zabezpečit soulad plnění s veškerými relevantními právními
předpisy platnými v České republice a platnou legislativou EU vztahující se k předmětu veřejné
zakázky.

2.5.

Dodavatel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Dodavatel nese
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Dodavatel je povinen
zajistit, aby plnění předmětu této Smlouvy bylo odváděno odpovědnými osobami disponujícími
potřebným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi v oblasti realizace předmětu plnění.

2.6.

Objednatel a Dodavatel jsou povinni si při plnění díla poskytnout veškerou možnou a potřebnou
součinnost k bezvadnému provedení díla.

2.7.

Dodavatel předá dílo kompletně dokončené a plně funkční. Nepřipouští se předávání díla po
částech. Předání bude potvrzeno písemně formou předávacího protokolu a všech jeho příloh
s podpisy obou stanovených vedoucí realizačních týmů na straně Objednatele a Dodavatele.

2.8.

Dodavatel umožní Objednateli kontrolu průběhu realizace předmětu plnění pracovníky
Objednatelem určeného nezávislého subjektu. V případě zjištění nedostatků v plnění způsobených
Dodavatelem, Objednatel písemně na tyto nedostatky Dodavatele upozorní a uloží dle závažnosti
nedostatku náhradní lhůtu, v níž mají být nedostatky odstraněny. V případě, že nebude náprava ve
stanovené lhůtě provedena, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou
platností a účinností s tím, že Dodavatel odpovídá Objednateli v tomto případě v plném rozsahu za
každou škodu, která mu tím vznikla.
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2.9.

Dodavatel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt
odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této
Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 2 000 000 ,- Kč. Dodavatel je povinen
udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit
existenci Smlouvy s uvedenými parametry.

2.10.

Objednatel souhlasí s možností, že část plnění této veřejné zakázky nejvýše v rozsahu 20% bude
Dodavatel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Dodavatel je povinen uvést nejpozději ke dni
podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či
více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou
smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí
osobou, nese Dodavatel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně subdodavatele, je Dodavatel povinen
nejpozději 5 dní před faktickou změnou subdodavatele v procesu realizace díla předložit
Objednateli tyto doklady:
-

Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový subdodavatel pro Dodavatele
zajišťovat.

-

Identifikační údaje nového subdodavatele, včetně Výpisu z obchodního nebo jiného obdobného
rejstříku, je-li v takovém rejstříku společnost subdodavatele zapsána, jinak výpisu ze
Živnostenského rejstříku s platností ne starší 90 kalendářních dnů ke dni doložení Objednateli.

-

Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky Dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, který prokazuje, že
subdodavatel splnil podmínky profesní a technické kvalifikace požadované po Dodavateli
v zadávacím řízení souvisejícím s výběrem Dodavatele na realizaci díla dle této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na realizaci díla a Dodavateli v takovém
případě vzniká zákaz využít takového subdodavatele při realizaci díla.
2.11.

Dodavatel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění
nebo pokud mu úpadek hrozí.

2.12.

Dodavatel je povinen informovat Objednatele o každé změně na jeho straně, která může mít vliv na
plnění závazků z této Smlouvy.

2.13.

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost při získání podkladů potřebných ke
splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Dodavatel oprávněn tyto opatřit jinou
formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude
stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Dodavatel takovéto podklady
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených
s opatřením těchto podkladů.

2.14.

V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu
plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu,
jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena
písemným dodatkem Smlouvy.
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3.
3.1.

Cena díla činí :

Cena a platební podmínky

.................. Kč bez DPH
.................. Kč DPH ve výši .... %
.................. Kč včetně DPH.

3.2.

Cena díla uvedená v odst. 3.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné
zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Dodavatele
uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.

3.3.

Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou
smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů
souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby DPH, která by zasáhla do
období realizace předmětu plnění.

3.4.

Cena díla uvedená v odst. 3.1 obsahuje ocenění všech plnění Dodavatele nutných k řádnému
splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících
výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i
ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě výslovně uvedeny, jsou
pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět.

3.5.

Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou
přípustnou zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud Dodavatel provede tyto práce
bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za
porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Dodavatelem Objednateli.

3.6.

Dodavatel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla,
které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak,
aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

3.7.

Daňový doklad bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Optimalizace procesů ÚOOÚ“,
registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu, doporučený formát výše uvedeného odkazu je: :
„Tento projekt vedený pod názvem „Optimalizace procesů ÚOOÚ“, registrační číslo
CZ.1.04/4.1.00/48.00038 je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy číslo………………………….“

3.8.

Objednatel neposkytuje zálohy.

3.9.

Platba bude probíhat výhradně v českých korunách.

3.10.

Dodavatel provádí fakturaci daňovým dokladem osvědčeným písemným zápisem o předání a
převzetí ukončeného, plně funkčního a bezvadného plnění.

3.11.

Splatnost faktury se sjednává v souladu s podmínkami přidělené dotace na předmět plnění Smlouvy
třicet kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení faktury Dodavatelem za předpokladu, že
faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž
doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje
datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené
splatnosti je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních
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předpisů (zákonný úrok). Vyúčtováním uvedeného úroku není dotčen nárok na sjednanou sankci za
prodlení platby.
3.12.

Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový
doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě
splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu.

3.13.

Objednatel si vyhrazuje výjimečnou možnost úhradu ve splatnosti Dodavateli jednostranně
prodloužit na nezbytně dlouhou dobu, a to pro případ, že prokazatelně neobdrží finanční
prostředky od své nadřízené organizace nebo od dotačního orgánu. Tím se nevylučuje právo
Dodavatele na smluvenou odměnu.

4.

Utajení a výlučnost, licence pro Objednatele

4.1.

Veškeré informace, které Dodavatel obdrží v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, jsou
pokládány za přísně důvěrné.

4.2.

Dodavatel je povinen veškeré informace a údaje, se kterými se seznámí v souvislosti s prováděním
služeb, zachovávat v tajnosti a tyto nezpřístupnit třetím osobám, a to po dobu minimálně třech let
od ukončení platnosti Smlouvy.

4.3.

Dodavatel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, která mu byla
zpřístupněna v souvislosti s prováděním služeb, ve prospěch svůj nebo ve prospěch třetí osoby.
Dodavatel je povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvního vztahu mezi
Objednatelem a Dodavatelem po dobu tří let od ukončení platnosti této Smlouvy, nebo až do doby,
kdy bude těchto povinností zproštěn.

4.4.

Smluvní stany se v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, dohodly, že Dodavatel se pro účely plnění této Smlouvy a na
celou dobu její platnosti stává zpracovatelem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) zmíněného
zákona, a to pro zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození
a místo bydliště zaměstnanců Objednatele a dalších případných zúčastněných osob. Účelem
zpracování osobních údajů bude zejména výkon personální agendy a evidence zaměstnanců. V této
souvislosti se Dodavatel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající mu v souvislosti se
zpracováním osobních údajů ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména jeho § 5, § 11, § 12, § 13, § 21 a §
22, a zvláštních právních předpisů.

4.5.

Dodavatel se zavazuje učinit veškerá nezbytná technická a organizační opatření k ochraně informací
a získaných údajů nebo údajů zpřístupněných mu Objednatelem.

4.6.

Dodavatel uděluje, a pokud takové právo nemá, zavazuje se pro Objednatele zajistit licenci k
veškerým případným předmětům duševního vlastnictví, které jsou potřeba k provedení díla,
přičemž licence bude udělena za následujících podmínek:
 bezplatně;
 v neomezeném časovém trvání od okamžiku, kdy bude předmět duševního vlastnictví
předán Objednateli;
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 nevýhradně, pokud jde o předmět duševního vlastnictví, který byl vytvořen nezávisle
a pro plnění podle této Smlouvy pouze licencován, nebo výhradně v případě, že
Předmět duševního vlastnictví byl pro plnění této Smlouvy zvlášť vytvořen;
 převoditelně tím způsobem, že Objednatel může udělit jiným osobám právo užívat
Předmět duševního vlastnictví, nebo své právo na jinou osobu zcela převést.
4.7.

Dodavatel je povinen licenci k užití práv duševního vlastnictví, která budou vytvořena na základě
činnosti Dodavatele založené touto Smlouvou poskytnout na výzvu Objednatele dále také
Poskytovateli dotace, ze které je financován předmět plnění této Smlouvy a to na základě a ve znění
povinnosti Objednatele ve vztahu k Poskytovateli dotace stanovené v Podmínkách použití
prostředků pro realizaci projektu reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/48.00038, čl. XX, Práva duševního
vlastnictví.

5.

Ukončení Smlouvy

5.1 Smlouva může být ukončena:
 Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.
 Písemnou dohodou Objednatele a Dodavatele.
 Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna ze smluvních stran hrubě
poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní
předpisy. Okamžitě odstoupit od Smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou
povinnost neporušila; odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně
doručeno druhé smluvní straně. Za hrubé porušení povinností uvedených v této Smlouvě je
zejména považováno:
a)

prodlení Dodavatele s plněním povinností po dobu delší třiceti kalendářních dnů; nároky
Objednatele na odstoupení od Smlouvy dle ustanovení obchodního zákoníku upravující
podmínky, za kterých je smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, tím nejsou
dotčeny;

b)

prodlení Objednatele s úhradou oprávněné platby po dobu delší než třicet kalendářních
dnů, s výjimkou ustanovení 3.13. této Smlouvy;

c)

další porušení zjištěná kontrolou Objednatele, nadřízeného dotačního orgánu
Objednatele nebo jimi pověřeného nezávislého subjektu v průběhu realizace plnění
zahájené z vlastní pravomoci nebo na výzvu třetí strany.

5.2 K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Dodavatel
dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci
veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
5.3 Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu v případě, že z jakéhokoliv důvodu neobdrží
přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace.
5.4 Písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě,
přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.

6.

Záruční lhůta, Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
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6.1 Dodavatel poskytne Objednateli záruku na celý předmět plnění do 31. 12. 2019. Záruka začíná běžet
dnem předání ukončeného předmětu plnění Dodavatelem Objednateli. Za den předání je
považován den uvedený na předávacím protokolu (viz. odst. 2.7 této Smlouvy).
6.2 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s realizací zakázky. Povinnost
k náhradě škody není dotčena tím, že Objednatel udělí Dodavateli souhlas s realizací zakázky
prostřednictvím třetích osob.
6.3 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů.
6.4 Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
Objednatele, u kterých Dodavatel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6.5 Dodavatel neodpovídá Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne z nedokončení realizace
předmětu plnění, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí,
kterým Dodavatel nemohl ani při vynaložení řádné péče zabránit.
6.6 V případě prodlení Dodavatele s plněním povinností vyplývajících z harmonogramu plnění (viz. odst.
1.2. této Smlouvy) náleží Objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení z celkové
smluvené ceny. Tímto není vyloučeno povinnost Dodavatele k náhradě škody.

7.

Zvláštní ujednání

7.1.

Při realizaci veřejné zakázky je Dodavatel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství,
zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a
prosazování rovných příležitostí.

7.2.

Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle
Manuálu pro publicitu OP LZZ a dalších souvisejících relevantních dokumentů (viz.
http://www.esfcr.cz/folder/4628/), zejména uvádět informace o financování z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na
všech souvisejících dokumentech. Náklady spojené s dodržováním výše uvedené povinné publicity
jdou v celém rozsahu k tíži Dodavatele.

7.3.

Dodavatel je povinen řídit se při realizaci veřejné zakázky relevantními ustanoveními tzv. Desatera
příruček OP LZZ dostupného na www.esfcr.cz, a to ve verzích platných v den učinění příslušného
úkonu nebo v den porušení příslušného ustanovení podmínek této Smlouvy.

7.4.

Dodavatel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

7.5.

Obě smluvní strany mají povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady
související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu
(zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další),
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od
1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání.

7.6.

Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci
této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.
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8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu
určitou do ukončení a předání díla, včetně odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.
Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků,
které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku
Smlouvy.

8.2.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě
Dodavatel.

8.3.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím číslovaných
dodatků.

8.4.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a 2 vyjmenované níže.

8.5.

Pozbude-li některé z ustanovení této Smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena.
Neplatné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá, nebo je co nejblíže původnímu záměru a
účelu Smlouvy.

8.6.

Smluvní strany jsou povinny se navzájem bez zbytečného odkladu informovat o případných
změnách na své straně, které mohou mít vliv na vztahy z této smlouvy vyplývající.

8.7.

Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu.

8.8.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a bez výhrad
s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

8.9.

Otázky v této Smlouvě nebo dílčích Dohodách neupravené, nebo upravené jen částečně, se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění.

8.10.

Na důkaz svého souhlasu tuto Smlouvu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy.
V Praze dne ............ 2013

V …………………….…dne ………….. 2013

podpis:

podpis:

………………………………………….

………………………………………….

za Objednatele

za Dodavatele
........................................................................
.......................................................................
jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Dodavatele

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh

Příloha č. 2 Nabídka Dodavatele do zadávacího řízení

(ke smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat přílohy; smlouva bude v nabídce v jednom výtisku)
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