Příloha_č.2_zadávací dokumentace_VZ_ Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě
a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Preambule:

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře
smlouvy o Dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu
a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá)
a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na
veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DÍLO
na poskytnutí služeb zajištění „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě
a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“ nebo „OZ“)
Číslo smlouvy objednatele: MMPr/SML/………………./2016
Číslo smlouvy dodavatele: ……………………….
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
1. Statutární město Přerov
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora, na
základě pověření dle bodu ….. usnesení Rady města
Přerova č. ……… ze dne ……..2016
003 01 825
CZ 003 01 825
Česká spořitelna a. s.
27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických týkající se této smlouvy (kontaktní
osoba):
Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kancelář primátora, tel. +420 581 268 487, e-mail:
daniela.novotna@prerov.eu
(dále jen „objednatel“)
a
2. ……………………………….
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu11:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….v ……….., oddíl …, vložka ….
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a věcech technických týkajících se této
smlouvy (kontaktní osoba):
………………….., tel. ……………., e-mail: ……………………………..
(dále jen „dodavatel“)
takto:
1

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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I.
Základní ustanovení
1. Dodavatel tímto prohlašuje, že je ve smyslu zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn tuto smlouvu uzavřít a vykonávat
činnost v této smlouvě uvedenou.
II.
Předmět smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí poskytnout objednateli služby
a zajistit veškeré činnosti spojené s naplněním a realizací klíčových aktivit projektu
„Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility
města Přerova (dále také „SUMP“) včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“.
2. Předmětem plnění je realizace následujících klíčových aktivit s níže uvedenými výstupy:






KA1: Zpracování komunikačního plánu, vč. vytvoření komunikační platformy
a jednotné vizuální identity projektu
KA2: Komunikace a projednání analytické, návrhové části a akčního plánu SUMP
Přerov ze strany zadavatele a odborné veřejnosti
KA3: Komunikace a projednání analytické, návrhové části a akčního plánu SUMP
Přerov ze strany laické veřejnosti
KA4: Propagace a osvěta udržitelné mobility s důrazem na SUMP Přerov
KA5: Průběžná mediální komunikace

Výstupy:
-

1 komunikační plán v rozsahu cca 30-40 stran v textovém formátu (word, pdf),
včetně návrhu jednotné vizuální identity SUMP Přerov
1 vytvořená projektová webová stránka – např. www.mobilita-prerov.cz
12 facilitovaných schůzek výrobního výboru, z každé bude pořízen samostatný
zápis
8 - 12 facilitovaných workshopů 4 odborných pracovních skupin (každá skupina
se sejde 2 - 3x), z každého bude pořízen samostatný zápis
1 iniciační outdoorová kampaň o SUMP
1 realizované a vyhodnocené kvalitativní dotazníkové šetření – sběr dat pomocí
polostrukturovaných rozhovorů od 300 osob
1 realizovaná a vyhodnocená anketa
1 veřejné facilitované projednání analytické části SUMP Přerov + zápis
1 - 2 veřejné facilitované projednání návrhové části s akčním plánem SUMP
Přerov
1 zrealizovaná osvětová komunikační kampaň „Do práce na kole“
1 zrealizovaná kampaň „Bezpečné cesty do školy ve 3 školách“ (konzultace a
metodika pro 3 školy, vyplněné dotazníky s mapovou aplikací)
3 tiskové zprávy
6 článků v tištěných i on-line médiích
1 reportáž v regionální TV
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Podrobný popis předmětu plnění je uveden v „Podrobném popisu projektu“, který tvoří
nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1).
3. Objednatel bude společně s dodavatelem spolupracovat na realizaci projektu, a to
zejména formou odsouhlasení a korekce jednotlivých činností v souladu s projektem.
Jednotlivé činnosti bude realizovat dodavatel samostatně.
4. Dodavatel se ve vztahu k předmětu plnění zavazuje úzce spolupracovat se
zpracovatelem technické části SUMP.
III.
Doba a místo plnění
1. Doba plnění podle této smlouvy je stanovena takto:
Předpokládané zahájení realizace:

dnem podpisu této smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s datem ukončení smlouvy 31.7.2017
Realizace jednotlivých klíčových aktivit bude probíhat na území města Přerova + 12
místních částí (tj. katastrální území Přerov, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice,
Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice, Penčičky, Penčice).
2. Dodavatel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním jednotlivých dílčích plnění
objednateli v sídle objednatele v termínech dle „Harmonogramu postupu realizace
jednotlivých klíčových aktivit“, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 2).
IV.
Cena
1. Cena za plnění zahrnuje veškeré náklady potřebné k zajištění plnění v rozsahu dle čl. II.
a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu řádného dokončení poslední části plnění
dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo
v rozsahu čl. II. této smlouvy, která činí:
Nabídková cena bez DPH
Sazba ………% a výše DPH
Celková nabídková cena včetně DPH

.……………. Kč
.……………. Kč
.……………. Kč

(slovy: ……………………………………….. )
3. Cenová kalkulace je zpracována v souladu s „Podrobným popisem projektu - Zvýšení
informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova
včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“ (příloha č. 1 smlouvy), kde jsou uvedeny
podrobně požadované činnosti, aktivity, včetně požadovaného materiálového
zabezpečení.
Smluvní strany sjednávají za plnění dodavatele dle této smlouvy cenu v níže uvedené
specifikaci:
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KA1: Zpracování komunikačního plánu vč. vytvoření komunikační platformy a jednotné vizuální
identity projektu
Akt. Název

1

1

Zpracování
komunikačního plánu
vč. vytvoření
komunikační platformy
a jednotné vizuální
identity projektu
Vytvoření a správa
webové stránky
(technická část i
obsah, včetně
průběžné správy)

mj

Cena/mj Počet celkem
bez DPH MJ
bez DPH

Sazba
DPH v %

cena/mj s
DPH

Počet Celkem s
MJ
DPH

ks

1

1

komplet

1

1

KA2: Komunikace a projednání analytické, návrhové části a akčního plánu SUMP Přerov ze
strany zadavatele a odborné veřejnosti
Akt. Název

2

2

2

2

mj

12 pravidelných
schůzek výrobního
výboru – kompletní
personální zajištění ex.
dodavatelem komplet
příprava, vedení a
zápisy, osobní účast
facilitátora a
zapisovatele
Pravidelné schůzky
výrobního výboru –
komplet
materiál – podklady,
výstupy
8 – 12 workshopů
pracovních skupin
analytické a návrhové
komplet
části - personální
zajištění ex.
Dodavatelem
Občerstvení

komplet

Cena/mj Počet celkem
bez DPH MJ
bez DPH

Sazba
DPH v %

cena/mj s
DPH

Počet Celkem s
MJ
DPH

1

1

1

1

1

1

1

1

KA3: Komunikace a projednání analytické, návrhové části a akčního plánu SUMP Přerov ze
strany laické veřejnosti

Akt.
3

Název
Iniciační kampaň letáky, plakáty,
distribuce

mj
Komplet

Cena/mj Počet
bez DPH MJ
1

celkem
bez DPH

Sazba
DPH v %

cena/mj s Počet Celkem s
DPH
MJ
DPH
1
5

3

3

3

3

3

3

3

Dotazníkové šetření příprava, realizace,
vyhodnocení,
interpretace dat od
300 respondentů
Webová anketa příprava, realizace,
vyhodnocení
Další materiál- roll-up,
trička, reflexní pásky
1 – 2 projednání
analytická část
veřejnost - personální
zajištění ex.
Dodavatelem
1 – 2 projednání
analytická část
veřejnost- plakáty,
distribuce, materiál,
drobné občerstvení
Projednání návrhová
část (akční plán)
veřejnost - personální
zajištění ex.
Dodavatelem
Projednání návrhová
část (akční plán)
veřejnost – plakáty,
distribuce, materiály,
pronájem prostor a
drobné občerstvení

ks

1

1

komplet

1

1

komplet

1

1

komplet

1

1

komplet

1

1

komplet

1

1

komplet

1

1

KA4: Propagace a osvěta udržitelné mobility s důrazem na SUMP Přerov

Akt.
4

4

Název

mj

Do práce na kole –
plakáty, letáky,
komplet
distribuce, reflexní
pásky
Bezpečné cesty do
škol (konzultace a
metodika 3 školám,
vytvoření dotazníku s
komplet
mapovou aplikací a
zpracování dat z
průzkumu + závěrečná
zprava)

Cena/mj Počet
bez DPH MJ

celkem
bez DPH

Sazba
DPH v %

cena/mj s Počet Celkem s
DPH
MJ
DPH

1

1

1

1
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KA5: Průběžná mediální komunikace

Akt.
5

Název

mj

Průběžná celoroční
mediální komunikace
ve spolupráci se
zadavatelem

Cena/mj Počet
bez DPH MJ

komplet

celkem
bez DPH

Sazba
DPH v %

cena/mj s Počet Celkem s
DPH
MJ
DPH

1

1

Cena celkem za jednotlivé klíčové aktivity:
Klíčová aktivita

Kč bez DPH

Sazba
DPH v
%

Kč s DPH

KA1: Zpracování komunikačního plánu, vč. vytvoření komunikační
platformy a jednotné vizuální identity projektu
KA2: Komunikace a projednání analytické, návrhové části a akčního
plánu SUMP Přerov ze strany zadavatele a odborné veřejnosti
KA3: Komunikace a projednání analytické, návrhové části a akčního
plánu SUMP Přerov ze strany laické veřejnosti
KA4: Propagace a osvěta udržitelné mobility s důrazem na SUMP
Přerov
KA5: Průběžná mediální komunikace
Cena celkem:

4. Cena (resp. její jednotlivé složky) uvedená v bodech 2 a 3. tohoto článku je cena nejvýše
přípustná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele a jeho odměnu.
5. V případě, že předmět smlouvy bude podléhat DPH, bude sjednaná cena uvedená v Kč
zvýšena o DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR
v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané
hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. V době uzavření smlouvy činí DPH ……..
% doplní uchazeč.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného
plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního
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způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována
za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
7. Cena může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
-

před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů
majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle
sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

-

v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených
v zadávací dokumentaci,

-

v případě méněprací. Nebude-li některá část předmětu plnění v důsledku sjednaných
méněprací provedena, bude cena snížena, a to odečtením veškerých nákladů na
provedení těch částí předmětu plnění, které v rámci méněprací nebudou realizovány.

8. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného
a účinného dodatku ke smlouvě nemá dodavatel na úhradu ceny za dodatečné služby
právo.
9. Důvodem pro změnu ceny není plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při prováděním, vadným plněním, chybami a nedostatky v rozpočtu dodavatele, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění dohodnutých služeb.
V.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, si smluvní strany sjednávají dílčí plnění.
3. Smluvní strany se dohodly na fakturaci v souladu se zákonem o DPH v režimu dílčího
plnění.
4. Fakturace bude prováděna vždy po provedení, zabezpečení a ukončení všech činností,
souvisejících:
-

s aktivitami KA1
s dotazníkovým šetřením
s webovou anketou
se zpracováním a projednáním analytické části
se zpracováním a projednáním návrhové části
s aktivitami Do práce na kole
s aktivitami Bezpečné cesty do škol
s ostatními smluvenými aktivitami

5. Dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení ceny na základě faktury jím vystavené po
odsouhlasení provedení, zabezpečení a ukončení činností Kanceláří primátora. Za datum
uskutečnění dílčího plnění se považuje datum písemného odsouhlasení ukončení činnosti
Kanceláří primátora MMPr. Splatnost faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího
vystavení objednateli.
6. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu podle zákona o DPH.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je dodavatel
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
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a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě
a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“,
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud dojde ke změně
čísla účtu, je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat),
c) lhůtu splatnosti faktury,
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena,
b) budou-li vyúčtovány služby, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny
oprávněným zástupcem objednatele.
9. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel je povinen především:
a)
b)
c)
d)

dodržovat povinnosti stanovené smlouvou o dílo,
provádět a realizovat dílo řádně a včas,
aktivně komunikovat se zpracovatelem technické části plánu mobility
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost pokynů, které mu
byly uděleny, jestliže tuto nevhodnost mohl, při vynaložení odborné péče, zjistit;

2. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům, SFŽP, MŽP, Ministerstva financí,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
3. Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy
nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího
řízení. Po tuto dobu je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.
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4. Objednatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka je spolufinancovaná
z národního programu SFŽP a proto je dodavatel povinen respektovat náležitosti
vyplývající z dokumentů poskytovatele dotace. Současně objednatel upozorňuje
dodavatele, že součástí předmětu plnění bude zajištění publicity projektu.
5. Dodavatel je povinen se seznámit s metodikou čerpání podpory vydanou výše uvedeným
poskytovatelem podpory a se závaznými pokyny a dalšími souvisejícími dokumenty, které
upravují povinnosti příjemců.
6. V rámci plnění musí dodavatel respektovat všechna zákonná ustanovení, podzákonné
normy, směrnice i předpisy jak národního, tak i evropského práva, povinnosti, vnitřní
předpisy objednatele a pravidla a povinnosti stanovené poskytovatelem dotace, a to
v plném rozsahu, který je nezbytný s ohledem na konkrétní plnění tak, aby neohrozil
příjemce podpory – zadavatele veřejné zakázky/objednatele - v čerpání podpory nebo
nezapříčinil její krácení.
7. Dodavatel je povinen uchovávat originální dokumentaci k veřejné zakázce a záznamy o
elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Doba, po kterou musí
mít dodavatel veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky
uchovány, je stanovena v závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných
zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však
alespoň do 31. 12. 2026.
8. Dodavatel je povinen poskytovat plnou součinnost v poskytování informací
a v zabezpečování úkonů souvisejících s uchováváním dokumentace a naplňování
povinné publicity. V rámci plnění bude medializována podpora z MŽP/SFŽP ČR a dalších
dárců.
9. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který za
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění
veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem
a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového subdodavatele oprávněn nahradit
jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního subdodavatele.
7. Nejpozději do 60 dnů od dokončení předmětu plnění veřejné zakázky (splnění smlouvy) je
dodavatel povinen předložit objednateli, v souladu s ustanovením § 147a zákona
č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platném znění, seznam subdodavatelů, ve
kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové
ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
8. Objednatel je povinen:
a) platit dodavateli sjednanou cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou;
b) poskytovat dodavateli nezbytnou součinnost.

VII.
Škody a sankce
1. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této smlouvy.
V případech, kdy porušení této smlouvy je v této smlouvě sankcionováno smluvní
pokutou, dodavatel odpovídá za škodu přesahující tuto smluvní pokutu.
2. V případě prodlení dodavatele:
-

s plněním jednotlivých aktivit dle harmonogramu, který je přílohou smlouvy a může
být měněn pouze po dohodě s objednatelem,
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-

se zpracováním podkladových materiálů a zápisů v termínech dohodnutých se
zadavatelem (Kancelář primátora),

-

s provedením distribuce plakátů a letáků,

-

s aktualizací nebo obnovou funkčnosti webových stránek v případě poruchy,

je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
zakázky bez DPH, za každý započatý den prodlení až do splnění předmětného závazku.
3. Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
zakázky bez DPH, za každý započatý den prodlení až do splnění předmětného závazku,
pokud dodavatel řádně nespolupracuje se zpracovatelem technické části plánu mobility,
a to ani po upozornění ze strany objednatele (Kancelář primátora). Uhrazením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Pro případ prodlení dodavatele s plněním závazku dle čl. II. a VI. této smlouvy, sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ, event. za
každý den prodlení.
5. V případě, že dodavatel poruší jakékoliv ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn
pozastavit platby dle čl. V. této smlouvy do doby, než dodavatel sjedná nápravu.
V případě, že dodavatel nesjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam
subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu bude jiný než uvedený
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny služby, u kterých si objednatel v
zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý
jednotlivý případ porušení ve výši 0,5% z ceny díla.
7. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nedodrží zajištění publicity projektu v
souladu s čl. VI. bod 4 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
8. V případě, že dodavatel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky, v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo jinými
zákonnými ustanoveními, podzákonnými normami, směrnicemi i předpisy jak národního,
tak i evropského práva, pravidel a povinností stanovených poskytovatelem dotace, a to
v plném rozsahu, který je nezbytný s ohledem na konkrétní plnění tak, aby neohrozil
příjemce podpory, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí dodavatel
objednateli smluvní pokutu ve výši 600.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při
změně díla v souladu s čl. IV. bod 7 této smlouvy.
9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
10.
Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních
pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců.
3. Platnost této smlouvy zaniká také písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí kterékoli smluvní strany.
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IX.
Porušení a odstoupení od smlouvy
1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní
lhůta činí šest měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém bylo doručeno druhé smluvní straně písemné
vyhotovení výpovědi. Výpověď nemusí obsahovat odůvodnění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel neprovádí dílo
řádně, ani v dodatečně mu poskytnuté lhůtě. Odstoupením se smlouva ruší ke dni
uzavření oznámení o odstoupení dodavateli.
3. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, pro které je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, se podle výslovného prohlášení
smluvních stran mimo jiné považuje prodlení dodavatele s plněním závazku dle čl. II. a VI.
této smlouvy po dobu delší než 10 dnů.
4. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, pro které je
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, se dle výslovného prohlášení smluvních
stran mimo jiné považuje prodlení objednatele se zaplacením odměny podle článku VII.
této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně.
6. Ujednáním v odst. 3. a 4. není dotčeno oprávnění smluvních stran případně odstoupit od
této smlouvy z dalších zákonem nebo touto smlouvou stanovených důvodů.

X.

Práva k duševnímu vlastnictví
1. Dodavatel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ,
nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu
práva užit jakékoliv Dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon“), které bylo vytvořeno dodavatelem na základě této Smlouvy nebo v souvislosti
s ní (zejména k dodavatelem vytvořeným materiálům), a to ke všem způsobům užití
autorského díla ve smyslu OZ a autorského zákona. Objednatel může oprávnění tvořící
součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba
může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti
poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž dodavatel (autor) poskytuje tímto
výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž dodavatele (autor)
poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je objednatel povinen
informovat dodavatele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Cena
licence dle tohoto odstavce je již zahrnuta v ceně Díla.
2. K aplikačnímu software, ke grafickým dílům a ostatním programům třetích stran odlišných
od dodavatele, která jsou součástí Díla, je dodavatel povinen dodat objednateli také
příslušné licence. Tyto licence musí být dodány jako územně a časově neomezené nebo,
pokud budou časově omezeny, pak musí být účinné minimálně po dobu po dobu 10 let po
dokončení a dodání Díla. Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných
licencí, dodavatel dodá tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně
pokud nebudou splňovat podmínku dle předchozího souvětí, pak je dodavatel povinen
zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená
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podmínka byla fakticky splněna; Cena licencí dle tohoto odstavce včetně nákladů na
obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové ceně Díla. Pokud dodavatel
v průběhu plnění této Smlouvy nahradí programové produkty novějšími, zavazuje se
poskytnout odběrateli oprávnění k výkonu práva užít tyto nové programové produkty za
podmínek obdobných původnímu oprávnění.
3. Objednatel nabývá práva užívat předmět licence okamžikem předání té části Díla, jejíž
součástí příslušné (programové) produkty jsou.
4. V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo autorského práva
produktem, jenž dodavatel dodal objednateli, bude dodavatel hájit objednatele před
takovým nárokem na své náklady. Dodavatel uhradí veškeré náklady, škody a poplatky
uložené soudem či náhradu zahrnutou v dohodě o vyrovnání schválené, a to za
předpokladu, že objednatel:
(a) bezodkladně předá dodavateli písemné oznámení o takovém nároku; a
(b) umožní dodavateli řídit obhajobu a jednání o vyrovnání a bude s dodavatelem při
obhajobě a jednáních o vyrovnání spolupracovat

XI.
Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozvěděly při plnění povinností vyplývající z této smlouvy nebo v její souvislosti
a o obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto nejsou dotčena.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zák.č. 121/2000
Sb., autorský zákon, v platném znění, zák.č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném
znění a zák.č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že podklady a rozhodnutí podle této smlouvy budou vzájemně
akceptovány vedle písemné formy též faxovým přenosem či elektronickou poštou (i bez
elektronického podpisu).
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat, jen na základě písemných, vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž objednatel obdrží 2
a dodavatel 1 paré.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že její obsah odpovídá jejich
pravé, svobodné a vážně projevené vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy na Portálu veřejné správy
České republiky.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její ……….. schůzi
konané dne …………2016, usnesením č. …………………..(doložka podle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 „Podrobný popis projektu“
Příloha č. 2 „Harmonogram postupu realizace jednotlivých klíčových aktivit“
Za objednatele:

Za dodavatele:
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V Přerově dne ………………………….

V…………………………dne…………….

……………………………………………
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

………………………………………………
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