Smlouva o dílo uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“

Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy

Smlouva o dílo
I. Smluvní strany
1. Objednatel: Město Holýšov
sídlo: Holýšov, náměstí 5. května 32, PSČ: 345 62
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Jan Mendřec, starosta
IČO: 00253367, DIČ: CZ00253367
kontaktní osoba: Mgr. Bc. Kamil František Šefl, +420 379 412 602,
mistostarosta@mestoholysov.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1523321/0100
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:
sídlo (místo podnikání): DOPLNÍ UCHAZEČ
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: DOPLNÍ UCHAZEČ
kontaktní osoba: DOPLNÍ UCHAZEČ
IČO: DOPLNÍ UCHAZEČ
DIČ: DOPLNÍ UCHAZEČ
bankovní spojení: DOPLNÍ UCHAZEČ
číslo účtu: DOPLNÍ UCHAZEČ
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

II. Preambule
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu II. kategorie „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“,
reg. č. CZ.1.06./2.1.00/22.09498, zadávané mimo režim z. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat tuto smlouvu o dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení
a dodání díla.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že na realizaci díla se budou podílet osoby, jejichž
prostřednictvím splnil technické kvalifikační předpoklady ve veřejné zakázce,
na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo. Tyto osoby jsou uvedeny
v příloze č. 4 této smlouvy.
5. Shora specifikovaná Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Konsolidace IT
a nové služby TC Holýšov“, CZ.1.06./2.1.00/22.09498 spolufinancovaného
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Integrovaného
operačního programu, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě,
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výzva 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Smluvní strany budou postupovat v
souladu s Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu (dále
také „IOP“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce včetně jejich veškerých
příloh v rámci výzvy č. 22 a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními
řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění.
III. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele
dílo specifikované v čl. III. Odst. 2 této smlouvy, a závazek Objednatele dílo
specifikované v čl. III odst. 2 této smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu
specifikovanou v čl.IV této smlouvy.
2. Předmět díla je :
- K1 - Virtualizační platforma - rozšíření ICT architektury o platformu pro
virtualizaci a zálohovací systém, které budou sloužit pro zajištění provozu
pořizovaných aplikací.
- K2 - Bezpečnostní systém – pořízení systému pro snížení bezpečnostních
rizik (firewallu).
- K3 - Digitalizace dokumentů – pořízení skenovací linky a skenovacího
software.
- K4 - Elektronizace agend veřejné správy v oblasti evidencí smluv a
objednávek, zavedení workflow a rozšíření funkcionalit elektronické spisové
služby.
- K5 - Napojení lokálního AIS na ISZR.
- podpora a údržba řešení na dobu 60 měsíců (po dobu udržitelnosti
projektu).
3. Podrobná specifikace díla je stanovena v Příloze č. 5 této smlouvy, kterou tvoří
Technická specifikace předmětu zakázky a v Příloze č. 6, kterou tvoří Specifikace
dodávky z nabídky Zhotovitele. Pokud by snad někde mohlo dojít k rozpornému
výkladu, či mohou-li se jevit některé požadavky, charakteristiky, specifikace nebo
vlastnosti zboží a služeb uvedené ve Studii proveditelnosti – Příloze č. 7 zadávací
dokumentace předmětné zakázky v neshodě s požadavky, charakteristikami,
specifikacemi nebo vlastnostmi uvedenými v Příloze č. 5 této smlouvy, objednatel
prohlašuje, že upřednostňuje výklad znění dle Přílohy č. 5 této smlouvy.
4. Dodávka ošetří i rizika zmíněná ve Studii proveditelnosti, zejména požadavek na
soulad s legislativou a počty SW licencí.
5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
IV. Cena díla
1. Cena díla specifikovaného v čl. III této smlouvy je stanovena na základě nabídky
učiněné ve shora specifikovaném zadávacím řízení zhotovitelem jako vítězným
uchazečem ve výši:
Cena celkem bez DPH

DOPLNÍ UCHAZEČ

DPH

DOPLNÍ UCHAZEČ

Cena celkem včetně DPH

DOPLNÍ UCHAZEČ

Stránka 2 z 7

Smlouva o dílo uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla související.
Celková cena díla za plnění předmětu dle této smlouvy je uvedena jako nejvýše
přípustná a nelze ji překročit vyjma změny daňových právních předpisů týkajících se
DPH. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně díla daň z přidané hodnoty ve výši
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH bude
uzavřen dodatek ke smlouvě.
3. Objednatel současně s podpisem této Smlouvy předá zhotoviteli i Čestné
prohlášení objednatele dokládající oprávněnost nepoužití režimu přenesení
daňové povinnosti, neb dílo je určeno výlučně pro výkon veřejnoprávní
činnosti. Předmět Smlouvy nebude ani z části využit k ekonomické činnosti
a nesplňuje tedy podmínky pro režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
4. Cena díla je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, kdy
jakékoli změny nákladů se ve výši konečné ceny neprojeví.
5. Objednatel neodpovídá za správnost sestavení Kalkulace nabídkové ceny (Příloha č.
1) Zhotovitele, které jsou součástí nabídky zhotovitele předané v rámci veřejné
zakázky.
6. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním
díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té částí díla, která již byla
zhotovena.
V. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy do
produktivního provozu a ukončí implementační fázi projektu nejpozději do 120
kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy
o dílo, zajistí prostřednictvím dotace a vlastní spoluúčasti.
2. Úhrada celkové ceny díla bude provedena objednatelem na základě vystavené
faktury až po předání a převzetí díla.
3. V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet konečnou
fakturu až do doby odstranění vad a nedodělků.
4. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká zhotoviteli až po jeho řádném ukončení a
předání objednateli. Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturovanou
částku v dohodnutém termínu splatnosti, u faktur nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení faktury objednateli. Nedílnou přílohou faktury bude protokol o předání a
převzatí díla. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k
přepracování do sedmi pracovních dnů ode dne jejího doručení.
5. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.
6. Faktura bude řádně označena touto větou: Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC
Holýšov“, reg. č. CZ.1.06./2.1.00/22.09498 je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Integrovaného operačního
programu.
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VII. Podmínky provádění díla
1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím dále uvedeného pracovníka provádět
průběžnou kontrolu díla, má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění
díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je
oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla. Pracovník objednatele:
……………………………..
2. Zjistí-li objednavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s těmito ujednáními a
v rozporu s příslušnou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění
nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení
je povinen oznámit to objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu
díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Následná
dohoda musí obsahovat i nové ujednání o termínu plnění.
4. Při provádění díla nese zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním díla, odpovídá
za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení díla
použil.
5. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost
potřebnou k realizaci předmětu díla. Požadavky na součinnost ze strany objednatele
musí být objednateli zhotovitelem předloženy vždy nejpozději jeden týden předem.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně na e-mail kontaktní osoby objednatele v pravidelném
intervalu 14 dnů zasílat průběžné informace o stavu realizace díla a to minimálně
v podrobnosti částí díla.
VIII. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů
předem.
2. Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný
pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže
povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít
dílo, které bude vykazovat drobné a ojedinělé vady, nikoliv však jeho povinností.
3. V průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, v němž
objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Protokol může obsahovat soupis vad a
nedodělků s vyznačením termínu jejich odstranění.
4. Protokol bude označen příslušnými logy programu dle pravidel publicity a bude
označen touto větou: Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“, reg. č.
CZ.1.06./2.1.00/22.09498 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj na základě Integrovaného operačního programu.
5. Ke dni přejímacího řízení zhotovitel zajistí veškeré revizní zprávy, atesty, protokoly
zkušební a revizní, které je povinen obstarat dle platných norem ČR a nařízení.
6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla
objednatelem a zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovené věci a nebezpečí
jejího zničením do doby předání díla objednateli.
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IX. Záruky
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi
technickými normami, které se vztahují k dílu, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, požadavky na záruky a servisní
podmínky jednotlivých komodit jsou uvedeny v Příloze č. 5 této smlouvy a v Příloze č.
6 této smlouvy. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně/e-mailem bez
zbytečného odkladu.
4. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že v průběhu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně
a řádně reklamované vady. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou
formou/e-mailem s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. Vady
bránící užívání a provozu se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději následující
pracovní den.
X. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za nedodržení
termínu plnění a dále 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý další den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny plnění se
ustanovuje smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den
prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v zápise o
předání a převzetí díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody. Dodavatel se zavazuje uhradit tuto smluvní pokutu do 30 (třiceti) dnů
od doručení jejího vyúčtování.
4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje se zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a
za každý započatý den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit tuto smluvní pokutu
do 30 (třiceti) dnů od doručení jejího vyúčtování.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý
zjištěný případ porušení složení členů týmu, jimiž prokázal splnění technických
kvalifikačních předpokladů, a kteří mají dílo provádět. Změna členů týmu je možná
pouze po schválení objednatelem.
6. Pro každý případ neinformování objednatele zhotovitelem o stavu plnění
v pravidelných intervalech 14 dnů se ustanovuje smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč.
7. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu
zajištěné právní povinnosti.
9. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní
straně.
XI. Dokumentace
1. Zhotovitel předá při předání a převzetí díla veškerou dokumentaci.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této
smlouvy použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se
zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě o dílo mohou v rámci svých oprávnění
zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou
stranu závazné.
2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokuty.
Objednatel může od této smlouvy odstoupit:
- bude-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurs nebo zhotovitel vstoupí do
likvidace;
- je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončením díla o více než 90 dnů;
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
4. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zpracovávat osobní údaje
pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatelem, zachovávat mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných
prací.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady
související s plněním této zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
6. V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se
jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., NOZ ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním úplného znění této smlouvy
včetně jejích příloh a případných dodatků na adrese profilu zadavatele veřejné
zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
9. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neplatné/neúčinné
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů ČR.
10. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po dvou
výtiscích pro každou smluvní stranu.
12. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny
Příloha č. 2 Závazný harmonogram plnění
Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 Realizační tým zhotovitele
Příloha č. 5 Technická specifikace předmětu zakázky
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Příloha č. 6 Specifikace dodávky z nabídky Zhotovitele
13. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu přečetly, že je sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem,
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje
vlastnoruční podpisy.

V Městě Holýšově dne ..........…………..

……………………………….
Objednatel: Město Holýšov
Mgr. Jan Mendřec, starosta města

……………………………….
Zhotovitel:
DOPLNÍ UCHAZEČ
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