Příloha č. 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název zakázky:

„Zpracování

Digitálního povodňového plánu pro území
obce s rozšířenou působností Kopřivnice“
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Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 7, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení § 536 a násl. citovaného zákona,
je uzavřena tato:

SMLOUVA O DÍLO
Č. smlouvy objednatele:
Č. smlouvy zhotovitele

mezi
město Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ 00298077
Číslo účtu: 1767241349/0800
zastoupené: Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

……………………………………….
se sídlem:
zapsaná v Obchodním rejstříku …………
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Jednající:
(dále jen jako „zhotovitel”)

na straně druhé
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I.
Základní ustanovení
1.
2.

3.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění díla podle této smlouvy.
Smlouva se vztahuje k projektu s názvem: „Varovný a monitorovací protipovodňový systém
města Kopřivnice“, který je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí,
podoblast podpory 1.3. 1. - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany.
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se
zpracováním Digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností
Kopřivnice.

II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele digitální
povodňový plán pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice (dále jen „DPP
ORP KO“), tzn. elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového
plánu a vzájemné provázání těchto částí. Povodňový plán bude zpracován dle platné právní
úpravy, v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství upravující tuto
problematiku a s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů.
Dílo dle této smlouvy zahrnuje:
- zajištění a aktualizaci podkladových dat
- vytvoření textové části DPP ORP KO
- vytvoření grafické části DPP ORP KO
- naplnění databází DPP ORP KO
- verifikace a doplnění databází POVIS
- vytvoření mapového projektu
- vytvoření všech nezbytných příloh
- publikování DPP ORP KO
- testování a vyhodnocení funkčnosti povodňového plánu
- proškolení uživatelů povodňového plánu
- aktualizace DPP po celou dobu udržitelnosti projektu.
2. Objednatel se zavazuje dílo uvedené v článku II. převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v
článku V. této smlouvy.

III.
Forma spolupráce
1. Při vytváření díla bude zhotovitel jednat na základě pokynů objednatele a vycházet
z materiálů a údajů dodaných objednatelem a z těch, které zajistí vlastní činností.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho
zájmy. Odpovědnou osobou ze strany zhotovitele je ……………
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze
rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady
a dokumenty, které zhotovitel objednateli definuje a identifikuje v předstihu nezbytném pro
pořízení těchto podkladů, jsou-li v dispozici objednatele. Objednatel nemusí poskytovat
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zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů. V tomto případě postačuje pouze odkaz
na tyto zveřejněné informace.

IV.
Doba a způsob plnění, předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo uvedené v článku II. nejpozději do 30.9.2014. Dílo
bude v písemné a elektronické podobě dodáno na adresu objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje objednateli zasílat dílo v průběhu jeho zpracování
k připomínkování. Poslední verze bude zaslána objednateli nejpozději 2 týdny před
finálním odevzdáním.
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a
převzetí. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele díla
- číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat jednotlivých dodatků
- zahájení a dokončení jednotlivých prací dle časového harmonogramu
- seznam dokumentace předané zhotoviteli pro účely realizace díla
- soupis případných vad a nedostatků zjištěných při předání díla
- prohlášení zhotovitele a objednatele o předání a převzetí díla
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Případné vady a nedostatky, které budou zjištěny při předání a převzetí díla, budou
zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla a zhotovitel se zavazuje, že tyto
nedostatky bezplatně odstraní ve lhůtě 15 dní od dne předání díla objednateli. Definované
nedostatky se budou považovat za výhrady zhotovitele ve smyslu § 2605 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
5. Vzhledem ke skutečnosti, že některé části díla jsou závislé na instalaci bezdrátového
rozhlasu v Kopřivnici a místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší a nových profilů s čidly
na vodním toku Lubina v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm prováděných jiným dodavatelem
v rámci zakázky Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice (dále
jen „VMPS“), dohodly se smluvní strany na tom, že v případě, že dodavatel VMPS bude
mít zpoždění s instalacemi bezdrátového rozhlasu a nových profilů, u kterých se očekává,
že budou zapracovány v digitálním povodňovém plánu ORP Kopřivnice, uzavřou písemný
dodatek k této smlouvě, ve kterém bude stanovena přiměřená doba po provedení díla dle
této smlouvy.

V.
Odměna zhotovitele a platební podmínky
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná,
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále
stanoveno jinak.
Cena díla bez DPH
Kč
DPH celkem
Kč
Kč
Cena celkem včetně DPH
2. Cena bude uhrazena po provedení díla ve smyslu § 2604 občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a
zhotovitelem bude vystavena faktura – daňový doklad.
3. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v
případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla uvedeného v čl. II. (vícepráce,
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méněpráce) nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu
díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 5. tohoto článku. Uzavření dodatku musí být
v souladu se zákonem upravujícím zadávání veřejných zakázek.
4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou
písemného dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto
vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu.
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto
položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat objednateli k
ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.
6. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1). Pokud
položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši
celkové ceny za dílo.
7. Zálohy nejsou sjednány.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen
„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění.
9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový
doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
a)
číslo a datum vystavení faktury,
b)
číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c)
předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d)
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e)
lhůta splatnosti faktury,
f)
soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
g)
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a
kontaktního telefonu,
h)
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
10. Každý originální účetní doklad bude poukazovat na spoluúčast Evropské unie, odkazovat
na dotyčný fond EU a bude zajišťovat publicitu projektu, která je stanovena pro Operační
program životní prostředí, oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní, reg. č. žádosti
CZ.1.02/1.3.00/11.11012.
11. Smluvní strany sjednávají splatnost faktury vystavených zhotovitelem do 30 dnů po jejich
obdržení objednatelem. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy
objednatel předal příkaz k úhradě peněžnímu ústavu zhotovitele.
12. Protože předmět díla bude financován z dotačních prostředků Evropské unie (Fond
soudržnosti – OPŽP), vyhrazuje si objednatel právo prodloužit termín splatnosti dílčích faktur
až na 60 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nastavení delší splatnosti než 30 dnů je
z důvodu kontroly a následně proplácením finančních prostředků z Fondu soudržnosti, když
Objednatel nemá objektivně možnost ovlivnit dobu, ve které Fond soudržnosti tyto úkony
bude realizovat.

VI.
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Záruka za dílo
Záruční doba na dílo je stanovena po dobu udržitelnosti projektu. Dobou udržitelnosti
projektu se rozumí doba pěti let od dne ukončení realizace projektu. Ten je stanoven
poskytovatelem dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
1. . Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené touto
smlouvou, závaznými technickými normami a obecně závaznými předpisy.
2. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny
porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí
ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou
v článku I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat
nápravu.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace zhotoviteli. V případě,
že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 24 hod.
od nahlášení vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.
6. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka
nejpozději do 10 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady
zhotovitele.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo použití díla z důvodu reklamace
vady díla znemožněno.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu poskytnout dostupné
údaje a dokumenty jako podklady pro zpracování díla.
2. Objednatel je oprávněn se průběžně informovat o stavu vyhotovování díla a podávat
návrhy na změny.
3. Zhotovitel je povinen vypracovávat dílo v odborné kvalitě běžné u obdobných
poradenských a analytických služeb.
4. Zhotovitel se zavazuje využít neveřejné údaje získané od objednatele v souvislosti s touto
smlouvou k jiným účelům než k účelům stanoveným v této smlouvě pouze se souhlasem
objednatele.
5. Zhotovitel bude spolupracovat se zhotovitelem akce Varovný a monitorovací
protipovodňový systém města Kopřivnice.
6. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny za dílo dodatečně zapracovat do díla
připomínky odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí vzešlé ze stanoviska k
závěrečnému vyhodnocení akce v OPŽP, a to i když nepůjde o odstranění vad předmětu
díla. Tyto připomínky je zhotovitel povinen bezplatně zapracovat ve lhůtě do 14 dnů ode
dne doručení požadavku na zapracování připomínek, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
7. Zhotovitel doloží kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje (HZS MSK) o schválení webové aplikace včetně grafické části IT specialistou HZS
MSK.
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8. Zhotovitel podpisem na všech dokumentech, které vyplynou z předmětu této smlouvy
potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů.

VIII.
Doba trvání a ukončení smluvního vztahu
1. Pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a
žadatelem (tj. objednatelem), má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Obě smluvní
strany si vypořádají své vzájemné závazky, které vznikly ke dni odstoupení od smlouvy.
2. Tento smluvní vztah může být ukončen:
a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost
předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě.
b) odstoupením při podstatném nebo opakovaném porušení závazků přijatých touto smlouvou
tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně
vyzvána a na možnost odstoupení výslovně upozorněna. Odstoupit od této smlouvy je
oprávněna smluvní strana, která na možnost odstoupení výslovně upozornila, a to
s okamžitou platností, tj. ode dne následujícího po dni doručení písemného projevu
o odstoupení od smlouvy.

IX.
Umožnění kontroly třetích osob
1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Státního fondu životního prostředí, ministerstva
životního prostředí, ministerstva financí; příslušného finančního úřadu a finančního
ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a
dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole a zákona o státní kontrole a
dalších kontrolní orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu a
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu
díla a poskytnout výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.
3. Zhotovitel je povinen veškeré dokumenty související s realizací zakázky uchovat nejméně
po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však aspoň po dobu 3 let od
ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla pro zadávání zakázek stanovená v aktuální
směrnici MŽP a dodržovat pravidla stanovaná Programovým dokumentem OPŽP,
Implementačním dokumentem OPŽP.
5. Zhotovitel je povinen provádět propagaci v souladu s Obecným nařízením a nařízením
Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví provádění pravidla k Obecnému nařízení a
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operačního programu
Životní prostředí.

X.
Zajištění závazku
1. 1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV.
této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla včetně
DPH za každý den prodlení.
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2. Objednatel se zavazuje při neuhrazení daňového dokladu – faktury v termínu uvedeném v
článku V. odstavci 12 k povinnosti uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky s DPH za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační
prostředky od implementační agentury.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro odstranění vady stanoveném
v reklamaci objednatele dle článku VI odstavci 4 této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z celkové smluvní ceny včetně DPH díla za každý den prodlení.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem
obou smluvních stran.
4. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná
a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.

V Kopřivnici dne …………..

V …………………………..… dne …………

…………………………………………………. ………………………………………………….
Objednatel
Zhotovitel
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