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Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. s 2586 a násl. zák' č.89Í2oL2 sb., občanský zákoník

Obiednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
tČ:

otč:

Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
tČ:

otČ:

Číslo účtu;
Registrace:
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2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jak je uvedené v odst. 2.2 tohoto
článku a objednatelse zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo spočívající ve zpracování dokumentace potřebné k
podání žádosti o dotaci a zpracování samotné žádosti o dotaci, ve znění aktuálním ke dni podání žádosti o
dotaci, a to v rántci proBramu ,,133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" MšMT (dále
jen Žádost o dotaci"), V tomto rozsahu:

2.3 Dílo se Zhotovitel zavazuje předat objednateli v předepsané formě, nutné k odevzdání žádosti příslušnému
orgánu. Součástí zhotovení díla je i zastupování objednatele ve styku s třetími osobami při zpracování díla na
základě jím udělené plné moci, která tvořípřílohu k této smlouvě.

3. Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději k datu ukončení výzvy. Zhotovitel může
tento svůj závazek splnit dříve'

3.2 Zhotovitel se zavazu1e, že do tohoto termínu vyhotoví pro objednatele veškeré dokumenty
a provede činnosti potřebné pro včasné zařazení předepsané Žádosti o dotaci do operačního programu

,,133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" MŠMT: za předpokladu, že objednatel
poskytne Zhotoviteli součinnost, jak je uvedeno v čl. 4' této smlouvy.

3'3 Zhotovitel se zavazuje činnost směřujícíke zhotovenídíla zahájit bez zbytečného odkladu po podepsánítéto
smlouvy.

1. Smluvní strany

Obec Radonice
lng. Stanislav Němec, MBA
25073 Radonice, Na Skále 185
00240681
c20024068L

Grant Consulting a.s.
lng. Kateřinou Procházkovou, člen představenstva
Podnikatelská 553, Praha 9 - Běchovice, 190 ].1

27645961
czz-i645967
3s-7973860287n!OO
oR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20024

2. Předmět smlouvy a účel smlouvy
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4. Součinnost objednatele

4.1. objednatel se zavazuje, že veškeré podklady pro sestavení Žádosti o dotaci předá v řádném stavu a bez chyb,

Zhotoviteli nejpozději 21 dnů před uplynutím termínu pro předkládání žádostí o dotace.

4.2 V návaznosti na části díla řešené Zhotovitelem, se objednatel zavazuje zpracovat a předat potřebné doklady

pracovnídokumentace podle konzultacíse Zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu.

4.3 objednatel je povinen podepsat a podat Zhotovitelem připravenou Žádost o dotaci nejpozději v poslední

den Výzvy k podávání Žádostí, vždy však až po předchozím souhlasu Zhotovitele a předchozím podpisu

Předávacího protokolu, který Zhotovitel objednateli předložíspolečně se Žádostí o dotaci, tj. po převzetí Díla.

4.4 objednatelje povinen bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, poskytnout Zhotoviteli písemnou

informaci o tom, že bylo rozhodujícím orgánem vydáno Rozhodnutí o vyhovění jeho Žádosti o dotaci (odst. 6-2

této smlouvy) a předat Zhotoviteli kopii Rozhodnutí rozhodujícího orgánu o této skutečnosti, jakmile toto

Rozhodnutí obdrží.

4.5 objednatel se zavazuje, že pro předmět této smlouvy nebude využívat služeb jiného Zhotovitele. V případě

porušení této povinnosti objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,_ Kč (stotisíc korun

českých). Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování objednateli. Zaplacením

smluvnípokuty nezaniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody'

4.9 objednatel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zařazením do referenční listiny Zhotovitele, a

dále souhlasí s umístěním odkazu Zhotovitele na svých internetových stránkách.

5. Součinnost zhotovitele

5.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout během celé doby platnosti této smlouvy objednateli potřebnou

součinnost. Zejména se Zhotovitel zavazuje, že na každé jednání o předmětu díla zabezpečí přítomnost a aktivní

spolupráci svých pracovníků a zajistí přítomnost a aktivní součinnost zodpovědného pracovníka tak, aby mohlo

být postupováno dle potřeb objednatele a splněn termín odevzdání Žádosti o dotaci'

5.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s umístěním odkazu objednatele na svých

internetových stránkách.

5. Cena díla a její splatnost

6.]- Cena díla se skládá z první části ceny díla a za splnění podmínek sjednaných v odstavci 6.3 tohoto článku i

z druhé části ceny díla.

6.2 objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli první část ceny díla ve výši 28 o00 Kč bez DPH (dále jen ,,První

část cenv") takto:

6.2.1 část První části ceny díla ve výši 14 00o Kč bez DPH, zaplatí objednatel na účet Zhotovitele

uvedený shora do sedmi (7) dnů po podpisu této smlouvy,
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6.2.2 druhou část První části ceny díla ve výši 14 000 Kč bez DPH, zaplatíobjednatel na účet Zhotovitele

uvedený shora do sedmi (7) dnů po splnění povinnosti Zhotovitele podle článku 3. odstavců 3.1, 3.2

této smlouvy.

6.3 objednatel se pro případ akceptace, resp. vyhovění Žádosti o dotaci příslušným orgánem, případně pro

případ schválení projektu objednatele kfinancování příslušným orgánem nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí

dotace, které tvoří příslib poskytnutÍ finanční podpory na projekt objednatele po splnění podmínek

poskytovatele dotace nebo v případě, že příslušný orgán rozhodující o poskytnutí finanční podpory zveřejní

objednatele v Seznamu příjemců dotace nebo předloží objednateli návrh smlouvy o poskytnutí dotace (dále

jen,,Souhlasné rozhodnutí"), zavazuje zaplatit Zhotoviteli druhou část ceny díla (dále jen,,Druhá část ceny").

Výše Druhé části ceny je 1_00 000 Kč bez DPH. Nárok na zaplacení Druhé části ceny vzníká Zhotoviteli dnem

vydání Souhlasného rozhodnutí. Druhá část ceny je splatná do 7 dnů od vzniku nároku na tuto odměnu na účet

Zhotovitele, není-li v daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem uvedena jiná splatnost Druhé části ceny.

6'4 Ke sjednané ceně díla bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

6.5 Smluvnístrany ve smyslu ustanovení s 1794 odst. 2 občanského zákoníku wádí, Žejsou sivědomy hodnoty
poskytovaného plnění, Že sjednanou cenu díla povaŽují za přiměřenou a úměrnou a Že s plněním za odměnu
souhlasí. Smluvní strany se v souladu s Ustanovením 5 1794 odst. 2 občanského zákoníku vzdávají zejména
práva poŽadovat zrušení Smlouvy a navrácení do původního stavu za podmínek dle ustanovení 5 1793
občanského zákoníku.

6.6 Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná při rozsahu plnění předmětu díla dle této smlouvy.
Zhotovitelje plátce DPH. Cena díla je stanovena dohodou.

7. Platební a fakturační podmínky

7']_ Cena díla je splatná v termínech uvedených v čl. 6. této smlouvy na základě písemné výzvy Zhotovitele
(vystavené faktury-daňového dokladu). Úhradu se zavazuje objednatel hradit bankovním převodem na účet
Zhotovitele.

7.2 Při prodlení se zaplacením úhrady je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právním
předpisem. Bude-li prodlení objednatele delší než sedm (7) kalendářních dnů od data splatnosti, vzniká
Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3%o z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Kromě práva Zhotovitele na zaplacení sjednané smluvní pokuty vzniká Zhotoviteli právo na odstoupení od této
smlouvy.

7.3 Plnění veškerých splatných peněžitých závazkŮ objednatele vůči Zhotovite|i je podmínkou pro

a pokračování v provádění díla. o případné prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku,
Zhotovitel od smlouvy podle čl. 7.2 neodstoupí, se prodlužujísjednané termíny plnění díla'

8. Zvláštní ustanovení

8.1 objednatel bere na vědomí, že veškeré podklady, materiály a dokumentace vytvořená nebo obstaraná
Zhotovitelem, může být použita pouze se souhlasem Zhotovitele. V případě, že objednatel použije dokumentaci
Zpracovanou nebo obstaranou Zhotovitelem bez jeho souhlasu nebo kjinému účelu, je povinen Zhotoviteli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč (tj. slovy dvě stě tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé
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porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručeníjejího vyúčtování objednateli.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

8.2 objednatel je oprávn'ěn zrušit tuto smlouvu podle 5 1992 občanského zákona zaplacením odstupného ve
výši ceny díla sjednané v čl. 6 odst. 6.2 a 6.3 této smlouvy, a to i v případě, že příslušný orgán dosud nevydal
Souhlasné rozhodnutí (odst. 6.3 této smlouvy).

8.3 Smluvní strany berou na vědomí a objednatel výslovně souhlasí stím, že neposkytnutí součinnosti z jeho
strany, zejména nedodání potřebných dokumentů, a to i poté, co byl objednatel písemně vyzván Zhotovitelem
k dodání potřebných dokumentů, se povaŽuje za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele
a Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacenísmluvní pokuty ve výši odpovídajícíodstupnému sjednanému v odstavci
8.3 tohoto článku. Zhotoviteli současně vzniká právo odstoupit od této smlouvy.

8.4 V případě, že poskytovatel dotace vydá a Objednateli bude doručeno Souhlasné rozhodnutí (odst. 6.3 této
smlouvy), není objednatel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele odmítnout
poskytovatelem dotace nabízené finanční prostředky. Pro případ, že objednatel poruší závazek sjednaný
v předcházející větě a odmítne poskytovatelem dotace bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele
nabízené dotačnÍ prostředky, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši sjednané
v odstavci 6.3 této smlouvy.

8.5 objednatel bere na vědomí, že odstoupením od Smlouvy o dílo v době po prokazatelném zhotovení díla a
předání objednateli (za prokazatelné předání díla objednateli bude považován Předávací protokol podepsaný
oběma dotčenými stranami), není dotčeno právo Zhotovitele na Úhradu Druhé části ceny dle čl. 6 odst. 6.3 této
smlouvy.

8.6 V případě, že objednatel ve svém případném pokynu neuvede relevantní informace nebo informace
dostatečném rozsahu, nenese Zhotovitel odpovědnost za důsledky a škody vzniklé neprovedením či naopak
provedením souvisejících činností'

8.7 Dojde-li ke změně informací či pokynů, které objednatel již Zhotoviteli sdělil, je objednatel povinen tuto
změnu bezodkladně písemně (e-mailem) oznámit Zhotoviteli, nestane-li se tak, Zhotovitel neodpovídá za
důsledky a škody vzniklé neprovedením či naopak provedením souvisejících činností.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 obě strany prohlašují, že textu této smlouvy rozumí a na základě svého souhlasu s celým jejím obsahem tuto
smlouvu podepisují.

9.2 PrávníVztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č.8g/2o:.2 Sb. Případné spory vzniklé v
souvislosti s touto smlouvou budou řešeny před příslušnými soudy. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení s
89a zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění, občanský soudní řád, dohodly, že v případě soudního sporu
zahájeného jednou smluvní stranou proti druhé smluvní straně této smlouvy, bude místně příslušným soudem
vprvním stupni soud, vjehož obvodu má Zhotovítel sídlo vdobě zahájení soudního řízení, pokud zákon
nestanoví přísl ušnost výlučnou.

9.3 Smluvnístrany shodně prohlašují, Že pro tuto smlouvu vylučují /vzdávají se práva/ uŽití 5 1765 občanského
zákoníku.
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9.4 Smluvní strany výslovně prohlašujíve smyslu ustanovení 5 L722 občanského zákoníku, že plnění, které je

předmětem tohoto závazku odpovídá jejich zájmu.

9.5 Smluvnístrany se dohodly, Že tato smlouva nevyvolává právní následky plynoucíze zvyklostía zavedené

praxe smluvních stran ve smyslu 5 545 občanského zákoníku.

9.6 Smluvnístrany si v souladu s ustanovením 5 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, Že dispozitivní

ustanoveníobčanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů majípřednost před obchodními

zvyklostmi, a to jak obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, tak i obchodními zvyklostmi uplatňovanými

v obchodních vztazích.

9.7 obě smluvnístrany sezavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se

dozvív souvislosti s plněním této smlouvy, a to po dobu účinnosti této smlouvy.

9.8 Tato smlouva byla sepsána dle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a

jedno zhotovitel. Všechny dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dokladů.

V Praze dne 5.5.20L6

Obec Radonice
lng' Stanislav Němec, MBA

za Objednatele
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