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SMLoUVA o PosKYrovÁtvÍ sluŽEp

I. SMLU-TNI STRANY

Město Vrbno pod Pradědem
79326 Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389
IČ 00296457
Zastolpená: Ing. Helenou Kudelovou, starostkou
(dále j ako,,obj ednatel..)

a

FPO s.r.o.
Blansko, Smetanova ěp.299, PSC 678 01

IČ:25319931
Zastoupená: Ing. Ivo Dobiáškem, jednatelem
(dále jako,, P oslrytovatel,,)

II. PŘEDMĚT svrrouvy

1. Poslgrtovatel se touto smlouvou zavazuje poslqtovat pro objednatele poradenské,
anaýické a konzultaění služby (dále jen ,,Služby..) specifikované v částech

,,Zpracování dokumentu pro získání dotace.. .

objednatel se tímto zavazuje zap|atit cenu upravenou v části ,,ZpracovÍtlí dokumentů
pro získání dotace.. této smlouly.

III. SPECIFIKACE SLUŽEB

1. Službami se rozumí konzultaění a poradenské služby pro Zpracováni žádosti o dotaci včetně příloh k
projekfu o,Bezpečný elektronický úřad blíže k občanovi.. (dále jen ,,Žádost,,), kteý bude předložen
do Integrovaného operačního programu' oblasti intervence 2.I - Zavádění ITC v izemní veřejné
správě ve22.výzvě po podpisu této smlouvy (dále jen,,program..).
2. Poslqrtování služeb bude probíhat podle platného právního řádu České republiky a přímo závazných
norem vydaných orgrány Evropského společenství, dle požadavků objednatele a případných dalších
poŽadavků poskýovatele dotace, oznámených Poslgrtovateli, nebo zveřejněných v aktuální
programové dokumentaci na webových stránkách posky.tovatele dotace'

rv. oÍrČÍ pŘpouĚr PLNĚNÍ

1. Předmět plnění v rámci této části Smlouvy zahrnuje:
Zpracování dokumentů pro získání dotace, které zahrnují:
zpracování kompletní abezvadné žádosti o dotaci k projektu ,,Bezpečný elektronický úřad blíže k
občanovi.. (dále jen ,,Žádost), která bude podána do Integrovaného operačního programu' oblasti
intervence 2.| _ Zavádění ITC v í;r'emni veřejné správě (dále jen ,,Program..) . Žádost musí obsahovat
veškeré náležitosti stanovené příslušnou ýzvou (dálejen ,,Yýzva,,), programem a prováděcími
předpisy k programu a pokyny poslgrtovatele dotace. Žádost bude zpracovánav souladu s pokyny
poskýovatele dotace. Žádost bude vyhotovena v elektronické podobě způsober.n dle pokynů
poskytovatele dotace a předána objednateli a současně Poskytovateli dotace.
2. Poskytování služeb bude započato dnem azavŤeni smlouvy a ukončeno po uplynutí
lhůty pro podání žádosti o dotaci v rámci Yýzvy'
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v. oDMĚNA PoSKYToVATELE

1. Celková cena zaplnění dle této části Smlouvy je stanovena pevnou částkou.
2. objednate| se zavazuje zap|atit Poskytovateli odměnu za činnosti uvedené v článku I. tóto části
Smlour,y ve qýši 59900,- Kč, cena je uvedena bez DPH. Nárok na platbu ve ýši 59900,- Kč + DPH
vzniká Poskytovateli dnem, kdy je žádost formálně schválená, tedý dnem kdy je uděleno akceptační
číslo. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného olnění
a Posk}tovatelem bude lystavena faktura _ daňoý doklad.
3. V případě, že podaná žádost bude po formální stránce schválena, a|e žádost nebude úspěšná a
nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je Poskýovatel povinen objednateli zaplatit imluvní
pokutu ve výši 0'- Kč.
4. V případě, že nedojde k včasnému předložení žádosti hodnotícím orgánům ve formě požadované
Programem aYýzvoll' a důvodem bude nedodržení povinností ze strany ttbjednatele (např. nedodání
některé z pŤí1oh, které může zajistit pouze objednatel), nebo se objednatel rozhodne projekt z
ja\ýchkoli důvodů nepodat, uhradí objednatel Poskytovateli celkovou cenu dle tohoto článku.
5. V případě opětovného podání stejného či obdobného projektu, kteý obsahověvycházízmateriá|tt
zpracovaného Poslc)..tovatelem v dalších kolech přijímání žádosti, narok Poskytovatele na opětovné
zap|acení celkové ceny dle tohoto ělánku nezaniká.
6. V případě, že se objednatel po úspěšném přijetí plné žádosti rozhodne, že projekt, na kteý byla
dotace žádaná, nebude z důvodů najeho straně realizovat, nárok Poskytovatele na zap|acení cátt<óve
ceny dle tohoto článku nezaniká. odměna podle odstavce 3 tohoto ělánku se vypočte výše dotace. o
kterou by|o žádáno v žádosti.

VI. FoRMA SPoLUPRÁCE

1. Při poskytování služeb je Poslcytovatel povinen jednat nazák|aděpokynů
objednatele a vychénet z materiá\i a údajů dodaných objednateíem a z těch' které zajisti vlastní
činností v souvislosti s poskytováním služeb. Poslqrtovatel je povinen upozornit objědnatele na
nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho zEmy.
2. Místem plnění je sídlo Poskýovatele, pokud nevyplývá z charakteru plnění jinak.

VII' PRÁVA A POVINNoSTI PoSKYToVATELE

1. Poskýovatelje povinen při plnění smlour,y postupovat s odbornou péěí v zájmu objednatele, dle
této smlouvy a platných ustanovení zákona.
2. Poskytovatel je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů
objednatele a v souladu s jeho zájmy. Poskýovatel neodpovídá zavady v dokončene a ou;óanáteti
odevzdané práci, jestliže t;rto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných
mu ke zptacování objednatelem, na jejichž nevhodnost Poskytovatel objednatele předem písemně
upozornil.
3. Posk}tovatel se zauazuje, že bude pruběŽně informovat objednatele o všech postupech a
skutečnostech, které zjistí při zařizovéní zá|ežitosti, pak|iže mohou mít vliv na změnu pokynů
Objednatele.
4. Poskytovatelje oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např.
jinou právnickou nebo fuzickou osobou). Toto právo se vztahuje na čirrrrosti' které nemůže
Poskytovatel zajistit ze sých zdrojů, např. vypracování podpůrných nezávislých posudků a
vyhodnocení.
5.'Poskytovatel je povinen předat objednateli bez zbýečného odkladu, na"základě písemné výzw
objednatele, věci, kteté zaněho převzal při začátku a během plnění Smlour,y.
6. Zjistí.|i Poskýovatel při zajišťování prací piekážky, které znemožřnji řádné uskutečnění ěinnosti a
právních úkonů dohodnutym způsobem' oznámí to neprodleně objednateli, se kterym se dohodne na
odstranění těchto překážek'Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve
lhůtě 7 dnů' je Poslg,tovatel oprávněn odstoupít od Smlouvy ve smyslu ustánóvení č1. VII této části
smlouvy. Poskýovate|i ná|eží v tomto případě odměna dle téhož ustanovení.
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7. Poskýovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v
projektoých, technic{ých a realizaěních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterymi přijde
při plnění této smlouvy do styku.

VII. PRÁVA A PoVINNoSTI oBJEDNATELE

1. V případě pozdního předání podkladů pro realizaci předmětu této smlouvy' nese objednatel plnou
odpovědnost za pÍipadné chyby ve výstupech Poskytovate|e. Za pozdní předání se považuje lhůta
kratši než 8 dní před termínem zpracováni ýstupu nebo později než jeden pracovní den před koncem
lhůty pro provedení úkonu pro případ kdyje lhůta pro provedení úkonu kratší než 8 kalendářních dnů.
2. objednatel je povinen poslgtovat veškerou souěirrnost, kterou po něm může Poslgrtovatel rozumně
požadovat, Zejména je povinen umožnit Posllytovateli získat ty podklady a dokumenty, které
objednateli identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů' jsou-li v jeho v
dispozici. objednatel není povinen předávat Poskýovateli informace bezp|atné dostupné z veřejných
zdrojů. V tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace.
3. objednatel je povinen Poskytovate|i za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit
odměnu, dle této smlouly.

IX. DALŠÍ pnÁve A PoVINNoSTi SMLUVNÍCH STRAN
1. objednatelje oprávněn se průběžně informovat o stavu poskýování služeb a podávat návrhy na
změny zpr acov aných dokumentů.
2. Poslcytovatel je povinen poskýovat služby v odborné kvalitě běžné u obdobných poradenských a
analýických služeb.
3. Poslg',tovatel se zavazuje vylŽit neveřejné údaje získané od objednatele v souvislosti s touto
smlouvou k jiným účelům než k úěelům stanoveným v této smlouvě pouze s jeho souhlasem.

X. PLATEBNÍ poouÍNry

1. Ceny a odměny podle této smlourry nezahrnuje případné speciální zna|ecké posudky spojené s
předmětem smlouvy, jejichž objednávku předem písemně odsouhlasí objednatel' Uvedené náklady
hradí v plném rozsahu objednatel, nazák|adě dokladů předložených Poslgrtovatelem po odsouhlasení
oběma stranami.
2. Smluvní strany sjednávají splatnost veškeých faktur vystavených Poslgrtovatelem do 30 dnů po
jejich obdržení objednatelem' Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy
objednatel předal přikaz k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
3. Faktura vystavená Poslqrtovatelem a zaslaná objednateli musí obsahovat t1rto náležitosti: číslo
faktury, označení objednatele a Poslqtovatele, označení úětu Poslq'tovatele, datum vystavení, termín
splatnosti, rozpis položek díla, fakturovaná částka, razitko Poslgtovatele a podpis oprávněné osoby.
4. objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu Poskýovateli vrátit, jestliže neobsahuje
náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah
neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. od zaslání nové
faktury běžinová 30.denní lhůta
splatnosti.
5. objednatel je povinen splatnou fakturu zap|atit převodem na účet Posk}tovatele uvedeném na
faktuře.
6' V případě prodlení se splacením fakturované ceny je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,1 Yo zfakturované částky zakaždý den prodlení.
7. Výše DPH podle této smlouvy vŽdy odpovídá zákonné sazbě DPH stanovené příslušnou
legislativou účinnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

XI' UMoŽNĚNÍ roxrRolY rŘprÍcH oSoB

1. Služby jsou poskyovány v rámci projektu ,,Bezpečný elektronický úřad blíže k občanovi ..

realizovaného objednatelem. Projekt je spolufinancován z Programu.

4/ /r)



2' S ohledem na qýše uvedené skutečnosti se, v případě, Že jejeho povinností lyplývajici ze zákona,
Poslq'tovate| zavaztlje, že poskýne subjektum provádějícím audit a kontrolu splnění povinností
spojených s realizací projektu veškeré nezbytné informace ýkajici se jeho činností Posl1ytovatele (v
souladu s nařízením Es č.44812004, pravidlo 1, bod č.3,2.). Poslg,tovatel je tedy povinen poslýnout
kompletní dokumentaci tykajici se di|a a umožnit vstup příslušným kontrolním subjektům.
Poslqrtovatel je povinen poskytnout souďinnost při ýkonu finanění kontroly ve smyslu zákona č.
3201200r Sb. v platnémznění,
3' Poskytovatel se zavazuje bez zbyteěného prodlení po ukončení rea|izace předmětu této smlour,y
předat všechny podklady a qýstupy, které má k dispozici, pro archivaci objednateli. objednatel se
zavazllje převzrt všechny předmětné dokumenty nejpozději do pěti dnů od vý^v Poslq.tovatele. Toto
předání potvrdí smluvní strany svým podpisem na předávacím protokolu.

XII. oDPovĚoNosr ZA VADY

I. Zjisti-|i objednatel případné vady' které vznikly při posky.tování služeb, je povinen je neprodleně
nahlásit Posllytovateli, kteý je povinen zajistitbezpLatné odstranění vad.
2. Poslc}tovatel neodpovidá za vady' které jsou způsobeny porušením povinnosti objednatele
vyplývajících ze zákona nebo z této smlouly, zejména pak dodáním neúplných, nesprávných nebo
nepravdiqých podkladů.

XIII. UKoNČgNÍ sHarurnvÍrro vzrarru

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne podle ustanovení tohoto článku.
2. Smlouva zaniká jejím splněním.
3. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou, jejíž souěástí musí
vyrovnání dosud provedených prací.
4. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu odstoupením od smlouvy za podmínek
touto smlouvou.
5. objednatel je oprávněn od smlouly odstoupit, pokud je Poskýovatel v prodlení s poskýováním
služeb, jenž má za následek nepředrání žádosti příslušné implementační agentuře proglamu a toto
prodlení j e zaviněno vyhradně Poslgrtovatelem.
6. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit' jestliže objednatel je v prodlení s předáním údajů
či podkladů vyžádaných Poskytovatelem k dohodnuým termínům. Na moŽnost odstoupení je povinen
Posllytovate 1 obj e dnatele pís emně upozornit.
7. odstoupit od smlour,y mohou objednatel i Poslcytovatel podle tohoto članku na zák|adě písemného
projevu vy'jadřujícího vůli odstoupit od smlouvy označeného ,,odstoupení od smlouly.., obsahujícího
lrymezeni předmětu podle článku II. této smlouvy a adresovaného smluvní straně. odstoupení je
účinné s okamžitou platností, tj. ode dne následujícího po dni doručení ,,odstoupení od smlouly..
smluvní straně'

XIV. VYŠŠÍ uoc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na poskytovrání služeb, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se poskyování služeb za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požáďá druhou stranu o úpravu Smlouly ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala
na lyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy' Učinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem
doručení oznámeni,
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xv. ŘpŠBNÍ sponŮ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny v řizení před obecnými
soudy České republiky.

Xu. ZÁVĚnpČNÁ USTANovENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a lyvinou
veškeré úsilí k tomu, aby byl smír dosažen bez zbyteěné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu
Smlouvy či jejích jednotlivých bodů' předloží Poslqrtovatel tento Íozpor objednateli. objednatel musí
vyvolat ústníjednaní, na kterém se pokusí spor objasnit a to do 5 pracovních dníjeho předložení
Pos\rtovatelem.
2, Tato smlouva se lyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichžkaždá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
3. Jednotlivé body této smlouvy lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, ýslovně naruaným 

',Dodatek 
ke Smlouvě o poskýování služeb. Jiné zápisy,

protokoly apod., se zazměnu Smlouvy nepovažují'
4. K návrhům změn_ dodatkům Smlouvy se smluvní strany zavazuji vyjádřit písemně, do 15 dnů od
doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vézána strana, která jej
podala.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti btěmicí řádnému plnění Smlour,y, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznžnnit druhé straně a vyvolat jednání zásfupců oprávněných k podpisu
Smlouvy.
6. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlour,y.
7. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla
sepsána určitě a srozumitelně na zák|adě pravdiých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v
tísni a nikoliv za jednostranně neýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
8. Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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