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Smlouva o dílo
projektu „Strategický plán města Břeclav"

rtfSSí

I.
1.

Město Břeclav
zastoupeno
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Smluvní strany
nám. T. G. Masaryka 3, 690 8 1 Břeclav
MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou
00283061
CZ00283061
Komerční banka, a.s.
19-1832790257/0100

dále jen objednatel
2.

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8
zastoupena ve věcech smluvních:
Ing. Václav Starý, prokurista HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.
e-mail:
vaclav.stary@rhdhv.com
telefon:
545 425 230
zastoupena ve věcech technických: Mgr. Lukáš Maláč, projektový manažer
e-mail:
lukas.malac(5)rhdhv.com
IČ:
45797170
DIČ:
CZ45797170
Bankovní spojení:
ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 25, 150 00
Praha
číslo účtu
1000449603/3500

dále jen zhotovitel
se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v
platném znění podle § 262/1 a § 536 a násl. tohoto zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Preambule
Zhotovitel uzavírá smlouvu se zadavatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné
zakázky „Strategický plán rozvoje města Břeclav".
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Předmět smlouvy, místo plnění
Předmětem smlouvy je komplexního strategického dokumentu, který bude obsahovat:
Nastavení systému komplexních podkladů pro zvažování množství aspektů při strategickém
rozhodování, stanovení priorit, návazností
Nastavení účinných kontrolních mechanismů pro veřejnost
Získání podpory při rozhodování v rámci socioekonomického výhledu
Zmapování potřeb regionu
Stanovení priorit, návazností
Návrh projektů s koncepcí možnosti jejich financování (vazba na rozpočet, dotace, granty...)
Kontrolní mechanismy plnění

Výsledný dokument strategie rozvoje města bude obsahovat:
•
(a.) SWOT analýzy za jednotlivé zapojené skupiny
•
(b.) Definici limitujících faktorů (legislativa, technologie, finanční možnosti,...)
•
(c.) Definice strategických směrů
•
(d.) Definice kritických oblastí
•
(e.) Definice specifických cílů a jejich metriky
•
(f.) Definice alternativ a jejich časová závislost
•
(g.) Akční plán dosažení cílů
Součástí služeb při sestavení strategických dokumentů bude:
•
•
•
•
•
•

provedení zaškolení managementu pro získávání dat a zpětné vazby formou workshopů a
školení,
metodické vedení,
provedení interview a zápisů, shrnutí stanovisek odborníků k jednotlivým cílům,
sestavení dokumentu strategie města,
sestavení akčního plánu dle požadavků,
nastavení metriky pro zajišťování zpětné vazby, zda je cílů dosahováno.

2.

Zhotovitel se zavazuje k předání zakázky ve dvou výtiscích v českém jazyce a l x (jedenkrát)
v digitální formě.

3.

Místem plnění je adresa zhotovitele.

4.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle nabídky předložené zhotovitelem v dubnu 2013, a to
svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Tato nabídka se stává konkretizací předmětu smlouvy.

5.

Objednatel se zavazuje dílo dle této smlouvy převzít bez závad v době předání a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu podle článku III. této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
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lil.
Cena díla
Cena za provedené dílo podle článku II. odst. 1. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena definitivní a nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze při rozšíření předmětu
plnění nad rámec nabízené studie, a to pouze po dohodě se zadavatelem. Cena obsahuje
veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění). Na případné expresní služby se
nebudou vztahovat vyšší sazby. Cena činí 364 000 Kč bez DPH (slovy: tři sta šedesát tisíc korun)
a 440 440 Kč s DPH ve výši 21 % (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc čtyři sta korun).
Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné dohody objednatele a
zhotovitele z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění
zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny objednatelem.

IV.
Platební podmínky, fakturace
1.

Cena díla bude uhrazena objednatelem ve splátkách takto:
a) 1. splátka ve výši 121 300 Kč plus DPH bude uhrazena po řádném dokončení a předání částí
díla dle či. II.1 písrn. a), b) a d)
b) 2. splátka ve výši 121 300 Kč plus DPH bude uhrazena po řádném dokončení a předání částí
díla dle či. II.1 písm. c) a e)
c) 3. Splátka ve výši 121400 Kč plus DPH bude uhrazena po řádném dokončení a předání díla
jako celku.

2.

Cena za jednotlivé části díla je splatná po protokolárním předání příslušné části díla. Splatnost
faktur je 30 dní.

3.

Veškeré platby budou provedeny v korunách českých.

4.

Faktura je považována za uhrazenou v den připsání částky na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví faktury.

5.

Faktura bude vystavena a zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Město Břeclav, nám. T. G.
Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav a bude obsahovat označení faktury a její číslo, název a sídlo
objednatele a zhotovitele, bankovní spojení, údaj o záznamu o registraci subjektu (OR, ŽÚ),
předmět smlouvy, fakturovanou částku vč. DPH.

6.

Daňové doklady podléhají kontrole objednatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen
zhotoviteli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti.

7.

Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací.

8.

Zálohy se neposkytují.
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V.
Harmonogram plnění
1.

Termín zahájení provádění projektu je ode dne podpisu smlouvy oběma stranami.

2.

Předpokládaný termín dokončení díla je říjen 2014.

3.

Termíny předání jednotlivých částí plnění:
a) Části předmětu plnění dle či. II.1 písm. a), b) a d) nejpozději do 31.12. 2013
b) Části předmětu plnění dle či. II.1 písm. c) a e) nejpozději do 31. 5. 2014
c) Části předmětu plnění dle či. II.1 písm. f) a g) nejpozději do 31.10. 2014.

4.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ve smyslu či. II, bodů 1 a 4 jeho řádným zhotovením
a předáním objednateli. O předání a převzetí díla a jeho částí dle či. V.3 jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

VI.
Podmínky poskytování služeb
1. Zhotovitel se v rámci vykonávání díla zavazuje:
•

využívat znalostí svých konzultantů k nalezení optimálního řešení,

•

celé dílo a jeho části předávat Objednateli v dohodnutých termínech a formě

•

po dobu záruky bezplatně odstraňovat vady Díla

•

využívat podklady, které mu byly předány objednatelem za účelem plnění předmětu Díla
pouze pro potřeby plnění předmětu Díla ze smlouvy vyplývajícího.

2. Objednatel se při plnění veřejné zakázky zavazuje dodržet veškeré aktuálně platné právní
předpisy.
3.

Kontaktní osobou zhotovitele je: Mgr. Lukáš Maláč , email: lukas.malac@rhdhv.com; tel.: +
420 545 425 280

4.

Objednatel se v rámci vykonávání díla zavazuje
»

poskytnout expertům Zhotovitele včas přístup k relevantním informacím,

•

poskytovat součinnost v průběhu projektu.

5. Kontaktní osobou objednatele je: Mgr. Zdeněk Opálka, email: zdenek.opalka@breclav.org;
tel.: +420 519 311 222

VII.
Záruka za dílo
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jednotlivá dílčí plnění v délce trvání 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel zodpovídá za vady a nedostatky díla, které se projeviv záruční době.
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3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum
uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku.
Vlil.
Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli v případě nedodržení časového harmonogramu
smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky za klíčovou aktivitu nebo její ucelenou část za každý i
započatý den prodlení.
V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu při neplnění spolupůsobení
zhotovitele ve výši 10 000,-Kč za každý případ porušení plnění těchto podmínek.

IX.
Ostatní ujednání
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s pokyny objednatele nebo údaji uvedenými v technické nabídce, je oprávněn
provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od smlouvy po předchozím
písemném upozornění odstoupit.
Zhotovitel odpovídá za provedení činností dle či. II. této smlouvy v souladu s právními předpisy
České republiky.
Zhotovitel nemá námitky proti případnému zveřejnění znění této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu
objednatele.
Za škody způsobené při výkonu činnosti zhotovitele služeb odpovídá zhotovitel.
Neopodstatněné a průkazně nedoložené dodatečně uplatňované zvyšování ceny díla
zhotovitelem objednatele opravňuje k okamžitému odstoupení ze smluvního závazku.
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(obchodní zákoník), v platném znění.

X.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je provedena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel a
zhotovitel jedno pare.
Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
Dodatky ke smlouvě se postupně číslují.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
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Účinnost smlouvy lze předčasně ukončit těmito způsoby:
Písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemnýcrf. ^ ^
^
závazků a pohledávek.
Písemným odstoupením od smlouvy, dojde-li k podstatnému porušení smluvní
povinnosti druhou smluvní stranou; porušením smlouvy podstatným způsobem se
rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním závazku delším než 30 (třicet) dnů.
Smluvní strana je však oprávněna odstoupit od smlouvy pouze v případě, že druhá
smluvní strana přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v
poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 10 (deset) dnů, neodstranila.

•

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

•

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody,
zajištění smluvních závazků, řešení sporů, určení rozhodného práva a ustanovení
týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
odstoupení.

5.

Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk.

6.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků
druhé smluvní strany.

7.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy či poskytování plnění na
jejím základě. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání
okolností vylučujících odpovědnost.

8.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

XI.
Podpisy smluvních stran

Za objednatele:
V Břeclavi dne

MDDr. OldřichRyiavýf"
starosta mešjíř \*>V.--''

Za zhotovitele:
V Brně dne 1.7. 2013

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Ing. Václav Starý
prokurista HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o.

