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C, 1 KE SMLOUVĚ O
Smlouva č. 51/13
Smluvní strany:
1. město Břeclav
zastoupené:
sídlo:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
00283061
CZ00283061, je plátce DPH
Mgr. Zdeněk Opálka
519 311 238
zdenek.opalka@breclav.org
Komerční banka
19-18322790257/0100

2. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Ing. Václavem Starým, prokuristou
zastoupené:
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
sídlo:
45797170
IČ:
CZ45797170, je plátce DPH
DIČ:
Mgr. Lukáš Maláč, projektový manažer
kontaktní osoba:
tel.:
lukas.malac@rhdhv.com
e-mail:
ING Bank N.V., organizační složka
bankovní spojení:
1000449603/3500
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 51/13 pode
psané objednatelem a zhotovitelem dne 9. 7. 2013.
Preambule smlouvy se doplňuje následovně:
Preambule
Objednatel je nositelem projektu reg. číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00040 nazvaného
„Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břec
lav", který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen
„OPLZZ").
V ČI. IV. se doplňuje odst. 9 následovně:
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Platební podmínky, fakturace
9. Na daňovém dokladu navíc bude uveden:
název projektu: Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Měst
ském úřadu Břeclav,
číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00040
věta: „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fon
dem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměst
nanost".
ČI. VI. odst. 1 se doplňuje následovně:
VI.
Podmínky poskytování služeb
1. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu ob
jednatele, dle platných právních předpisů a metodik OPLZZ. Zhotovitel prohlašuje,
že se s uvedenými metodikami a předpisy seznámil. Zhotovitel je povinen pro pl
nění zakázky provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Ko
mise (ES) č. 1828/2006. Pro zajištění publicity se bude řídit pravidly Manuálu pro
publicitu OPLZZ, Manuálu vizuální identity ESF v ČR a Manuálu vizuální identity
OPLZZ a v tomto směru bude objednateli poskytovat maximální možnou součin
nost při zpracování výstupů plnění předmětu smlouvy.
V ČI. VI. se doplňuje odst. 6, odst. 7 a odst. 8 následovně:
VI.
Podmínky poskytování služeb
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fi
nanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozděj
ších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při
kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vy
zván, poskytne.
7. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této
smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let od konce účetního ob
dobí, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř.
k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kont
roly oprávněnými kontrolními orgány.
8. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním
služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k pro
vádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí
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ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kont
roly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 51/13 ze dne 9. 7. 2013 se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro ob
jednatele poskytovatele a dva pro zhotovitele.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz shora uvedeného připojí účastníci své
vlastnoruční podpisy.
V Praze dne: „ L f n í J n u v ^
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V Břeclavi

HaskoningDHV Czech Republic, spot s r.o.
/
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
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Doložka

O schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města v souladu s § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na své
schůzi konanéfdne Jfiy J/0/y
usnesením č.
%,/ríf//&/J/
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