§MLOWA

O POSKYTOVANI

§LUZEB

Nížeuvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli
MgŤ, Luboš Janák, l Č: 7 5388944
se sídlem: Pelzova 1394, Praha 5. 156 00
email: ianak@.czechpo-qz
bankovní spojení: Komerčníbarrka a.s., č.ú.:19-1510970241lOlO0
(d,ále jen "Posk},tovate1")
a

Město Dobřichovice
se síd]em: vilova

Ič: 002 41

6l, 252 29 Dobřicho,,ice

181

zastoupená Ing. Petr Hampl, starosta
(dále jel "Zakanflť')
futo
smlorrr.u o pošk}továni §lužeb
dle ust, § 1746 odst. 2

1.

zél<.

é. 89l20l2 Sb.

- občanský zákoník 1NOZ)

PROELÁŠENÍSMLUVNÍCE STRÁN
1.1 Po§k}tovatel prolrlašuje, že je fuzickou osobou - podnikatelem zapsarrým v
Žir.rrostenském rejstiiku, a že splňuje veškerépodminky a požadavky v této

smlouvě starrovené a je oplávněn futo smloul.u uzaviít a řádně plnit závazky v ní

obsažené.

žeje obcí dle ust. zek ě. 128/2000 Sb. - ztíkon o obcích, a že
sp]iiuje veškerépodmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, je opŤá\Ťrěn futo

1.2 Zákazník prohlašuje,

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky touto

2.

sír ouvou

sjednané.

PŘEDMĚT§MLoU\ry
se touto snúouvou zavazuje poskltovat Zikazllkovi podle jeho
požadavkůa pokynů odbomou pomoc, konzultace a poradenství při pfipravě a
zprucoýálri žádosti o poshrtnutí dotace v rámci programu IRoP a jeho 18. ryzvy
vrámci,,SC 7.2: Z,týšeli podílu udržitelrrých forem dopralry" a to včetně všech
relevantních povinných pŤíloh a dále následné plné admini§trace projekfu
s pÉcovnímúuvem ,,Bezpeélý pohyb po Dobřichovicích'( (dále jen "službý').
Výsledky poskyovaných Služeb budou vlužítyZiy'r'azln<em a budou se skládat

2.1 Poslq,,tovatel

především z následujicich plnéni:

2.1.1 Příprava studieDIoveditelnosti
2.1.2 Asistence u Dodává{ú Droieklové žádo
MMR

2.1,3 Za podmínky úspěšnéhoposouzení Žiido§ti o posk},tnutí dotace

dále

administrativní Dqdpo@!@i9k]EzjqU9dq-B@d9lEu

Jednotlivé služby podle člrinku 2,1.1, 2.1,2 a 2.1.3 jsou podrobně specifikovány v
přílohách této smlou\,y, kteréjsoujejí nedílnou součásť. V přilohách Smloury jsor.r
uvedeny zejména následující bformace a podklady: specifitace plnění, náležitosti a
termin plo předání plnění, předávající osoba, pŤejímajíciosoba, cena za Služby a
případně dalšípovirmosti snrluvních stran, budouJi sjednány.

l
2.2

zákazíik se zaýazuje spolupracovat na činnost€ch, které §padají do předmětu plnění
podle této Smloulry specifikovarrých v přílohíchtéto Smlouvy \.ýh]adíě
s

Posk}tovatelem.

2.3 Zél<azíriíkse

touto smlouvou zavazuje posk}4nout Posk}tovateli poťebnou

součiíťrosta zaplalit Posk}tovateli dohodnutou odměnu (cenu za Služby),

2.4

2.5

zákMíik na zékladě této smlouly získává výlučnéprávo užívatveškeré výsledky

činnosti Posk}tovatele podle teto Smlouly, a to dle svého vlastního rozhodnutí
všemi dosfupnýŤDi zpttsoby. Zikaznk je také oprávněn veškerévý§ledky činnosti
Posk}tovatele podle této snrlou}Y zpřístupnit a posk],tnout ťetímosobált Zákamik
je dáe oprávněn výsledky čimosti Posk},tovatele použítpro podání příslušné
žídostio posk}tnutí dotace ze strany MinisteŤ§tva pŤo rnístní rozvoj ČR GRoP).

Posk}tovatel se bude při sestavoviání řídit veškeqimi pnvidly zmíněE]foni na
strántách IRoP, případně bude projektový záměI koĎzultovat přímo na zmíněném
úřadu.

2.6 Po§b,tovatel si je vědom závazku lryplliva:ícího ze zákona ě.320/2001 Sb. - ztákon
o finančníkontrole. Posk}tovatel souhlasi s připadnou kontrolou dle tohoto z.íkona.

3,

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
Místem předání plnění je sídlo Zikaznika, Způsob předIání plnění je upřesněn
v jednotlivých přiloMch této sn ou\T.
3.2 Dnem plnění se rozumí poslední den lhůty stanovené k předlíní plnění, kte|ý je
uveden v příloze této snrlou\T upťa\,,ujícípodmínky konkrétníSlužby. Pokud
př-ipadne tento den na sobotu, neděli, nebo státllí svátek, Ioz,uní se dnem plnění
posledni pracovní den předclr.ázející tomuto dni. Posk}tovatel je oprá\alěn předat
plnění i dříve než v den plnění a Zákazlík je v takovém případě povinen plnění
3.1

pŤeýzít.
3,3 Osoby předávající a pŤejímajícíkonkrétní plnění jsou specifikovány v pŤílottách teto

Smlouvy v Émci konkrétníchslužeb.
3.4 služby budou poskl,tnuty ve dvou frizích:

Fíu'e l. - Piiptava studie ploveditelnosti (piedpoklrádarrý termín plnění od
data podpisu této smlou\T do předání Zákazníkovi);
F{ize I].

-

u podávlání pTojektové žádosti o

po§k},tnutí dotace
z IRoP pod MMR (předpokládaný termín plnění od data podpisu této
síúoulTdo odeslriní kompletrí elektronické žídostio posk),tnutí dotace
příslušnémuimplemenlačnímuorgánu);

asistence

2/1,

Faže ill, - Adminislrali\ ni podpora při rea]izaci projektu Z pohiedu pravidel
EL r piipaclě úspěšnosti žádosti o dotaci (zalrájení plnčni od podárrí žádosti
o poskltnuti dotace. ukončcni ofioiálnínr předánim zár,ěrečných zprál,
proj ektu

poskíovateli dotace);

Termíny a etapy zahájení a ukončeníjednotlivých poskltovaných Služeb budou
stanoven} \ příIohách Léto Smloury.
4.

cENA ZA sLUŽBY A PLATEBNÍ PoDl\{iNKY
4,1 cena za posk}tování Služeb (rilíle tak jako "cena za služby'') se stanovuje jako cena
smluvní aje blížeurčena ve aech přílohách této Sn ou\T.
4.2

Zžkazínk se zavazuje zňdit §peciáld banko\aí úěet (či podúčet), na kterém bude

spravovat finančníprostředky z poskl,trruté dotace a bude vést anal}tické účetnictvi
dle pravidel IRoP. Po§k}Ťovateli bude předložen na Zíkladě vyžádání výpis
z pťojektového účtuza účelemkontroly finančníchtoků na účtu.

4.3

stanoveno jinak, je cena za Služby defirrovaná pfiloharni
této smlou,lT koneěná, neboť Posk}tovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

NeníJi v příloze výslovně

4.4 cena za služby v sobě zahmuje téžúbradu tzv, provozních nákladů (napi. cestovní

výlohy, tetefony, kanceláŤské poťeby aj.), v},naložených Posk}tovatelem
v souvislosti s posk},továním Služeb. Zákaznft není povinen tyto náklady
Poslr.]tovateli uhrazovat zvlášť vedle sjednané ceny.

Cena za Služby v sobě nezahmuje rr.íklady na úlrradu správních poplatlú
vynaložených při podání návrhů, žridostí, \Tjádření, atd. (např. žádost o stavební
povolení, územni roáodnuti, stanovisek nadřízených orgánů aj.), které budou
sloužit jako povirmé přílohy k žádosti projektu a dáe příloh definovaných

jednotlivými příloharrri této sí ouÝ},, T}to Aíklady budou bnzeny Ziákazníkem.

Cena za Služby definovaná přilohami této smlou!y je splatná na zrá{<ladě daňoirych
dokladů (faktur), ,lTstavených Poskytovatelem vždy ke dni předriní plnění dle
člán10 3 této Smlou\ry a příloh k této smlouvě, Doba splatnosti je staÍlovena na 14
dnů ode dne doručenífakhrry Zíkaznftóvi,
4.5

Fallula musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy.

Pokud

nebude faktura obsahovat stanovené náležitosť nebo v ní nebudou spřávně uvedeDé
potřebné údaje, je Zlkazifi< opávttétt ,trátit ji Poslq,tovateli ve lhůtě pěti (5) dnů
ode dne jejího doručenís uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
V takovém případě se staví běh thůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet
doručenímopravené faktury Zél<aznkovi; tato lhůta se zkacuje na 10 dní. V
pŤípadě, že Zrákazník fakturu vŤátí, pŤestože faktura byla vystavena řádně a
pŤedepsané n|íleátosti obsahuje, lhůta se nestavi a pokud Zákazník fakturu nezaplatí
v původnim termínu §platnosti, je v plodlení.

4.6

Peněžitéěástky se platí bankovním převodem na účetPosk}tovalele uvedený ve
fakhrře @opř. účetuvedený v záblaví této smlouly). Za den riLlrady se považuje
den připsání předměb:é peněžiéčástky na účetPosk}tovatele.

4,7

Dnem usl-utečněni zdanitelného plnění v případě uvedeném v článku 2.1.1 této
Smlowy je den, kdy dojde k předá.rí sfudie proveditelrcsti Zálrazníkovi.

l
4.8 DneB t§kutďněni zdaoitelného plaění v případě uvedeném v člár <u 2,1,2 této
Snlowy je derr, kdy dojde k odeslání €leltonické žádosti v elektronickém
systému ze stťany Zíkazní(a.

4.9 Dnem u§kutečn&Ií zdanitetného plnění v případě uvedeném v článku 2.1.3

této

Srnlowry je předriní závěŤečných zpráv projektu Posk},tovateli dotace.

5.

případě prodlení se zaplacením ceny za služby je zákaznft povinen zaplatit
Poskl,tovaleli urok z prodlení ve výši 0,1 % demě z dlužaéěristky, Tím není
dotčen ani omezen n|árck Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

4.1o

v

4.11

prodlení s posk},továnim plnění podle této
Smlouvy, má Zékaznjk ptávo na zaplacení síúuvnípokuty ve výši 0,1% z ceny
plnění podle příslušnépřílohy Smlouvy za každý den prodleni,

v pňpadě, že bude Poslltovatel

v

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
5,7 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platrrých právních
předpisů a této smlou\ry. smlu\.ní strany se zaýazvjí \T,víjet maxim,ílní úsilík
prevenci škod a v připadě vzniku škody k její minimalizaci.
5,2 Posk}tovatel touto smlouvou negarantuje

získínídotace

na daný

projelí.

53 Žádí!á ze straí neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprár,ného
nebo jinak chybnéhó zad,ání, l,1eré obdržela od druhé srrrluvní Étlaíry.Žádná ze
§nrluvních stan není odpovědná za nesplnění svého ávazku v důsledku prodlení
dŤuhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých oko]ností lTlučujících
odpovědnost. Toto ujednání však nemá vliv na povinírost Posk},tovatele upozomit
Zá&azlka na nevhodnou povahu věci nebo po§T rů předaných Posbtovateli
k poslgtnutí plnění dle této Smlowy, pokud mohl takovou nevhodnost zji§tit při
vynaložení odbomé péče.

5.4

smluvni stany §e zavMují upozomit se navzálem bez zb},tečného odkladu na

vzniklé okolrrosti lrylučujícíodpovědnost bláníci řádnému ploění dle této smlouvy,
sn uvní stTany se zaýazl]ji \T,/íjet maximáld ú§ili k odwácení a překon|ání
okolností vylučujícíchodpovědnost.

5.5 Případná náhrcda škody bude zaplacena v českéměně,

6,

OCHRANA INFORMÁCÍ
yýjimkou případůstanovených vý§lo!Ťlě touto smlouvou nesmí ž{dná ze
smlu\.ních sían zpří§tupnit ťetíosobě důvěméinformace, ktelé při plněíí této
Smlouvy získala od druhé smluwí §lrany. To neplatí, mají-li b:ýt za účelemplnění
této smlouvy poťebnéiúforínacezpřístupněny zaměstnalrcům, orgánům nebo jejich

6,1 S

čleoůma subdodavatelům Poslq,tovatele podílejícíchse na ptněni dle této Smlouvy
za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stran|ám v tomto ěláŇu 6, a to
jen v rozsahu nezb),tně nutném pro Ťádné plnění této smlou\T.
6.2 Ocbrana

infomací

se nevzlahuje na případy,

kdy

6.2.1. smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupní, aniž by
futo dostupnost způsobila sama smlu\.ní stťaíra,

4/11

622.

§mhrÝli stťaúa proki^že, že měla tuto fuforrnaci k dispoáci ještě před
dalem zpřístupnění alťuhou stíanou, a že ji nenabyla v Ťozponr §e
zákolem;

6.2.3. íí\.ůžesmlulní §trana získat beáplatně futo informaci od třetí osoby,
kteTá není omezena vjejím zpřístupnění;
6.2.4, obdížísmluvní stana od zpfisfupňujícístrarry písemný soublas
7přisrupňovat daDou informacil

6.2,5,
6.3

jeJi

zpřístupnění informace vyžadoviáno zákonem nebo závazn:ým
roáodnutím orgiinu veřejné moci.

Za důvěmé informace jsou dle této Smlou\T

stranami považovány veškeŤé
informace vzájemně poskyhuté v ústnínebo v písemnéformě, zejména fuformace,
ktelé se sfuany dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, jakož i know-how, jímžse
Iozumí veškeré poznatky obchodní, ,i",foobní, technické ěi ekonomické povahy
souvisejícís čiĎností srnluvní staíry, ktelé mají skutečnou nebo alespoň potenciá]d
hodnofu a které nejsou v přislušných obchodních kruzich běžně dostupné.

soUčINNosT A vzÁ.rrmtÁ

roltrxtx.lcr

7.1 Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupncovat a poskytovat si veškeré
informace poťebnéplo plnění s\.ých závazků v souladu § touto Snrlouvou a jejími
pŤílohami. Smluvní strany jsou povinny iďoťmovat se navzájem o veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležitépro plnění této smlou\T.
Zákazník ustanoví odbomě způsobilou o§obu odpovědnou za projekt, která bude pro
Poskyúovatele kontakt]í osobou. Zika^ik se zavazuj€ posk},títout Posk},tovateli
potřebné podklady, dokumenty, respektive přílohy k žádosti a aktuálni informace
potvrzené jeho kompetentním pracovníkem uvedeným jako kontaktní osoba
v

jednotlivých přílottích této smlou\Y.

7,2 smluvní stŤany jsou povinny phit své záýazky ýyplýýajíaíz teto smlouvy tak, aby
nedochiizelo k prodleni s plněním jednotliťch termínů a s pŤodlenim splatnosti
jednodivých peněžních záyazktt.

8.

POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel se zavazuje:
8.1 informovat neprodleně Zákazníka o všech skutečnostech majících vliv na plněni dle
této
ou.i,ry,

sí

8.2 plnit ve stanovených termínech své povinnosti způ§obem \Tpl,.foajícím ze Smlouvy,

8.3 požídatvčas Zíkazníka o poaebnou součimost za účelemplněni svých poviĎností
v souladu s ustanoveními této sn ou!Y,
9.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
snlouva nab]ivá platnosti a účirrnosti dnem jejího podpisu oběma srrrluvními
slíanami a uzavírá se na dobu leurčitou, do přediání záv&eěnýc}]. zpráv
Posk),tovateli dotace. Jednotlivá plnění jsou ča§ově vymezeía v jedrcdivých
přílolííchtéto smlou\y.

9.1 Tato
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92 súluvni stťany výslovně sjedr"ivaji, že pokud veškerézáýazky zlďo smlo1!ýy
vyplývajíci nebudou zcela sp]něny či \,Tpořád.íny do upl}alutí doby trváni této

smlorrvy podle odst. l tohoto člá!ku, platnost srnlou\T se automaticky píodlužuje
do doby úplného qpořádíní veškerých závazků z ní \Tplývajících,

9.3

od smloulT můžesnluvní stťart4 která porušeni smlouvy nezpůsobila, odstoupit
pouze z následujících důvodů:

9.3.1

Došloli k hrubému porušenísrnlou\T, jehož následkem je

částečnénebo

úptnézmaření účelutéto smlouvy pŤo ostatní smluvní strany.

9.3.2 DošloJi ke zpří§tupnění důvěmých informací nebo obchodního tajemství,
které bylo plokMatelně způ§obeno některou ze smluvních stťan.

9.3.3 Došlo-li k porušení snluvnich poÝinností podle této Smlouly a smluvní
strana, ktelá Srrúouvu porušuje, toto své porušenínenapraví ani ve lhůtě 15
dnů od výzvy k nápravě (výzva musí b:ýt učiněna písemně),

9.4 Odstoupení od Snlou\T způsobem uvedeným v ělrinku 9.2 nezbavuje smluvní
stranu, která porušila Snrlouwl, poviúnosti nahúdit škodu.

9.5

případech uyedených v č1. 9,3 končíplatnost sír ouvy dnem, kde je písemný
plojev !úle od§toupit od snlouvy prokazat€lně doruěen druhé §mluvní straně,

v

9.6 v pŤípadě odstoupení od Smlowry budou smlu,vní strany ve vztahu k plněním
po§kyhrut:hn v souladu s touto

sí ouvou posfupovat

v souladu

s ust, § 2005

NoZ,

9.7 Tuto srr ouvu je možno ukončit téžpísemnou dohodou smluvnich straír v termínu,
na ktelém se písemně dohodnou. Tím není dotčena povinnost Zákaznika uiradit
prokazateLně vynaložené nátlady a uhmdit poměmou část ceny za Služby za dobu
phění Smlowy Poskytovatelem.
9.8 vzájeúné závazky smluvních stran včetně lTácení všech ínateriálů, |(teré si
sítlumístŤany v pruběhu trvání smluvního vztahu posk},tly, musi bý1 k9 dni
ukončeni teto smlou\ry rryrovnán}

,

9.9 Smlouva zaniká zánikem smluwích

stran bez

právních ísfupců.

9.10Pláva a povinnosti stťan ze Smlouvy jsou nepřevodite]ná, pokud ktomu nedá
smluvní strarra, jež svá pláva a povilaosti nepŤevádí, písenrný soulrlas,
9.1lujedníní smluvních stran obsažená v této Smlouvě se ve vztalru k ujedníním
smluvních stran obsažených v přítohách k této smlouvě specifikrjících jednot|ivé
oblasti poskytovaných Služeb ze stíany Posk}lovatele Zél<aznlkovi použiji pouze
tehrly, pokud v příslušných pŤílolxich této srnlouvy není ve vztahu k těmto
jednotliqým oblastem poskyovriní Služeb uvedeno něco jiného,

10.

ŘtšnNí sponů
10,1 Smluvní strany se zavazují vlvinout maximání usilí k odstranění vzájemných
sporu vzniklých na základě této smloulT nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k
j;jich lyřeiení zejména prostřednicťvím jedníníoprávněných osoh nebo
pověřených kontaktních o§ob.

\ ztrii t.luto Snrlourou rjslorně neupiavcné se řídízákoncr'r č, 89/2012 Sb.
obó.mik\ Zálonik a piedpisu sour isejících.
10,3

l

l1.

\

piipadč. ž. nedojde k dohodě. smluvní strany shodně prohlašr.rjí.že příslušnlm
ol1,]ánem pro řešení sporu vypl;ivajicích Ztéto smlouvy bude věcnč a míshrě
přislušný soud Českérepubliky,

z(vĚnnčNÁ usr,q,xo\TNí
l1.1 Nedíhou součá§t této srr oulT tvoří dvě vzestupně číslovaĎépřílohy ke smlouvě,
které speciťrkují jednotlivé předněty p]nění podle ělánku 2.1 této Snrlou\T.

l

1.2

Tuto Smlouvu nebo její přílohy je možnéměnit a dopiňovat pouze piseírnou
dohodou smlwrriclr stral v€ formě ěíslovaných dodatků této smlouvy,
podep§aných oplávněír]imi zásfupci všech srnluvních stlan.

l1.3 Tato Smlouva je \Thotovena ve řech (3) stejnopisech, z ťl'cbžZákaznik obdíží
dvě (2) \Thotovení a Posk}Ťovateljedno (l).

1.

Specifikace č1. 2.1.1 Smlouvy - Příprava sfudie proveditelnosti
pro projekt ,,Bezpečný pohyb po Dobňchovicích"
2, Specifikace čl, 2.1.2 Smlowy - Asistence u podávání projektové
žádosti o posk},hruť dotace z IRoP pod MMR pro pTojekt ,,Bezpečný
pohyb po Dobřichovicích"
3. Specifikace č1. 2.1.3 Smlouvy - Adminisbativni podpora při
reatizaci projektu z polrledu pravidel EU plo projekt ,,Bezpečný pohyb
po Dobřichovicích"

Pří|ohv:

súrany prohlašují,že si tuto smlouyu přečetly, jejímu ob§ahu pořozumčly, § jejim
ob§ahem §ouhlaší a na důkaz toho k ní připojují §vé podpisy
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zore

specifikace čl. 2.1.1 smlour-}, - Přípra\ a Studie píoveditelnosti pro přojckt ,,Bezpečný
pohl,b po Dobřichovicích"

Terl]líí doba olněni:
Plněni bude zahájeno podpisen této smlollv,v a její piíiohy v ná\,aznosti na l;psáni rlzr1
k podáráni žádoŠtio dotaci Ze strany Ministerstva plo místnírozvoi ČR a ukončeno
elekrronickým odcsláním žádosti o posk}tnutí dotace příslušnémuimplementačnímu olgánu,

ť-tčel,

Zpracování Studie ploveditelDosti v rámci daného pťojektu tak, aby splňovala lonnální
náležitosti a mohla bjt podána k piislušnému implementačniĎu orgánu,
Povinnosti smluvních stlan:
Posfi!\íoýalel.'

-

seznání se s kontaktní osobou zákMĎíka
piipraví krátkou a přehlednou strategii a časový rámec jednotlivýclr kroků, jež bude nutné
vykonat plo úspěšnou realizaci Studie proveditelnosti pro vyblaný projekt,
pečlivě o ."rriá-í s charakterem obce a demograíickou analýzou daného územía zasadí
projekt do širšíhorámce,
na iáktade pokynů a podkladú Zákazníka navrhne hlavni charaktcr projektu tak, aby b1,1 od
počátku vhodně nastaven s cilem co nejv!,ššíšance naieho přijeti.
dle zvážení zapojí vcřejnosl 1, rámci města Dobřichovice do diskuse k danému projektu,
zajistí veškere konzultace ke Studii proveditelnosti na uiadcch a implen]cntačních
agenturách. které budou přísiušnéprojekly administrovat,
piipravi koncepl Sfudie ploveditelnosti, klerý bud9 nutno doplnit ze strany Zákazííka o
potřebné infom]ace.

vÝstup: Iliavním \,ýstupem této fáze bude kompletně zpracovaná Studie provcdite]nosti
zadání IRoP tatrl, aby mohla být podána k příslušnémllimplementačnímuorgánu,

d]e

Zákaznik.

-

Zaplatí Posk}-tovateli za shržby poskytnuté \, souladu s touto Smlou\olr dohodnutou
celkovou cenu ve výši 45000,- Kč (slov,v: čtyřicetpět tisic korun českých), Posk}tovatel
není plátce DPH, Faktua bude Zákazníkovi doručena spolu s předávacím protoko]em
na Studii proveditelnosti.

- V
-

případě, že 5e Zíiriaznik rozhodne z jakéhokoliv důvodu žádost nepodat, zaplatí
Poikltovateli za služby posk),t1,Iuté v souladu s touto Sn]louvou dohodnuiou celkovolt
cenu ve výši 25.000,- Kč (slo\,_Y- : dvacetpět tisíc korun českých), Posk}tovatel není
plátce DPH,
Posk}-tne Poskytovateli účetnídata pro případné piíloh}, placující s těmito dat},

3/]3
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Ing. Petr Hampl, starosta
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Piilclba č.] ke Smlou.r

spicifilace
dotace z

ě o

poskl tor ání služeb ze dne c}. 03. 2016

čI. 2.1.2 Smlou\},_ AsisteDce u

podávání projektové žádosti o po§kytnuti
po Dobřichovicích"

lRoP pod }tNlR pro projekt,Bezpečný pohyb

I

T-i:']i]i Job3 Dlněni:
PLiéni bude zalrájeno podpisem této Smlouly a její přílohy v ná\,aznosti na \)ps:inr \)z\)
LpoJaráni žádosti o dotaci Ze strany Nlinistersrva pro míslnířozvoj ČR a Likončeno
clektronickým odeslálín,l žádosri o posk}tnutí dotace příslušDémuimplemenlačnLmu Ur:jantL,
ť.eel,

Zpraoování Studie proveditelnosti a dále asistence při podár,áni žádosti o posk}.tlluti dotace
včetně poviiných přiloh k plojektu v rámoi daného pťojcktu tak, aby splrlovala íbrmální
náležitosti a mohla bi,t podána k piíslušnémuimplementačnimu orgiinu,
Povinnosti sn]1uvních stran:
Poskytovutel.

-

sezllílní se s kontaktní osobou zákazníka
bude asistovat Ziikazníkovipii registraci do systému Poťtál ls KP14+
bude asistovat pii ziskár,iiní elektronického podpisu
piipraví kátkou a přehlednou strategii a časový rámec jednotlivých koků, jež bude nutné
vykonat pro úspěšDépodání žádosti o posk!.tnutí dotace pro v),braný projekt.
pečlivě se seznání s charakterem obce a demografickou analýzou daného územía zasadi
projekt do širšíhorámce.
na zrikladě pokynů a podkladů Zákazníka navrhle hlavní chalakter projektu tali, ab_,-' byl od
počát].u vhodně nastaven s cílcnr co nejvyššišance najeho piijeti.
prověří záklaólí náležitosti - piílohy,, jež jsou nutné pro úspěšnépodání posk)huti dotace
(úZemnílozhodnutí. žádost o stavebni povolení atd,). T}.to náležitosti budou projednriny se
Zákazníkem. Zákazrik je polinen přílohy t},pu na vlastní náklady obstarat a posk}tnout je
Poskytovateli,
připraví veškeré materiály nutné pro podání posk}.tnuti dotace včetně potřebných přiloh,
zajistí leškerékonzultace na úřadech a implenentačních agenturách. ktelé budou přislušné
projekty administrovat,
zajistí v;,hotovení žádosti o posk}tnutí dotaccjak v eJektronické podobě.
bude asistovat při 1inálním podpisu žádosti o dotaci a odeslání projektu na přisJušný
implenentačníorgán,

VÝstup: Hlavním výstupem této fáze bude kompletně Zpracovaná žádost o poskytnutí dotace
včetně povinných příloh splňujicí fomální náležitosti tak, aby mohla bjt podána k přísiušnérnu
implementačníDluorgánu,

l0/]3

Z:pia:L l'osklrolateli Za sluzb] poskínutév souladu s tou|o Smlouvou dohodnutou
celkLr\ou cenu re rýši 5000,- Kč (slo\,),: pět tisic korun českých). Posk),tovatel není
plátc. DPll. Faktura bude Zákaznikovi doručcna spolu sc scanem stránky na - Pofiálu
lS KP1-1-. po§rzujicj úspěšnépředání žádosti o dolaci,

Posk)tne součirrnost ! podobě poskylo\,.iní potiebných intbrn'ací. dokumentů
(slanovisek nadřízených orgánů apod.) a ustanoví koniaktní osoby s poticbnou
odbomosti Zodpovědtré za projekt. ktcré budou

UnožníPoskytovateli přístup do

s

Posk},tovatelem spoluplacovat.

s.vstému plo vyp]ňováni žádosti - Portál IS KP],1Ť

Posk}.tne Posk}.tovateli účetnídata.
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Posk}tovatel
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Město Dobiichdvice
Ing. PetI Hampl, starosta
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Přrlohe
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smlou\ě o posl.\to\átrí služ€b z" ane
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\pe.ifiL,]ce čl. :.1.3 Smlou\1 - ,{dolinistrativní potlpora při realizaci projektu z pohledu
prar idel EL pro projekt ,,Bezpečný pohyb po Dobřichovicich'.
l

a:::]i l)oba Dinčnii
r,der zdáni žádosli o posk)lnutí dotace do odevzdání závěrečných zpráv projektu

O;

Posl\1o\ a!e]i dolace, resp, jeho implementačnim orgárům
L'čel:

Zajistit Zákazníkovi technickou a administrativní podporu a da]šíprojektové pláce při realizaci
projektu dle pravidel IRoP a dalšíchsouvisejícich pra!idel.
Povinno§ti sm]uvních stlan:
Posry\tovatel po,skytne Zdkazníkot i zejména následuiící ,l1užby.-

-

veškeré aktualizace dokumentů apilloh Žadosti o poskyrnutr clotlce, pokudto bude nutné
asistence pii podpisu Smlouvy o posk}tnutí dotace
komrrnikace s Posk),tovatelem dotacc a jednotli\,ými projektovýrni a finančnimi manažery
přidělenými CRR
ve spoiupráci s účetníplojektu rltr.oření Závěrečných zpláv projektu a asistence pii jejich
předání
asistence při realizaci hlavního vj,běrového iízenína dodavatele vozidla z pohledu pravidel
Posk}tovatele dotace a českélegislativy, konunikace s odbomíkem realizujicim výběIové
Ťízení
zajištěnípodkladů plo publicitu projektu

Zikazník:

-

zaplatí Poslqtovateli za služby po§k},tnuté v souladu s touto smlouvou dohodnutou
celkovou c€nu ve výši 100 000,- Kč (slovy: §to tisíc korun českých). Posk}tovatel není

plátce DPH. FakfuIa bude Zrákazníkovi doruěena spolu se Závěrečnými zprávami projekfu.

informuje Posk)tovatele o jednotliťch kocích majících vliv na chod projektu, tak aby
Po§k}tovatel mohl posoudit j ej ich vliv na čerpánífinancí z IROP.
posk}fue Posk}tovateli pofiebnou součinnost v podobě získáÝání potřebných informací,
dokumentu a ustanoví kontaktní osoby s potřebnou odbomostí zodpovědné za projekt,
zejména pak poskpne kontakt na účetníprojektu.

V

případě, že Zákaní< nezíská dotaci na projekt ,,Bezpečný pohyb po Dobřichovicícť',
není zákazník povinen posk}tnout plnění Posk},tovateli dle této přílohy.
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