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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077
zastoupeno starostou: Ing. Josefem Jalůvkou
1.2. Zhotovitel: AUGUR Consulting s.r.o., se sídlem v Hlučíně, Rovniny 102, 748 01, provozovna Brno,
Vinařská 5/A1, IČ: 25358014, DIČ: CZ 25358014,
číslo účtu: 6968540217/0100, KB Brno-město, nám. Svobody 21
zastoupena: Mgr. Mariánem Svobodou - jednatel r.č. 680529/0151
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
14945

2. Předmět smlouvy:
2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města
Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného evropského indikátoru ECI 1 (Spokojenost
obyvatel s místním společenstvím).
Základní soubor: obyvatelé města Kopřivnice (včetně místních částí) starší 18ti let.
Výběrový soubor: osloveno bude až 850 respondentů vybraných ze základního souboru při použití
kvótní metody, zahrnující kvótní znaky: pohlaví, věkové kategorie a vzdělanostní kategorie.
Rozsah dotazníku: do 130 položek z větší části uzavřených nebo v bateriích.
Délka dotazování: cca 25 - 30 minut.
2.2. Použitá metoda: dotazníkové šetření (prostřednictvím tazatelů – face to face).
2.3. Struktura průzkumu:
Průzkum je rozdělen do dvou fází: A. první a B. druhé.
A. fáze první obsahuje konzultaci zjišťovacího nástroje, organizaci a přípravu sběru dat, tisk
dotazníků a instruktáží, distribuci dotazníků.
B. fáze druhá obsahuje sběr dat, analýzu dat, interpretaci dat a vypracování závěrečné zprávy
a její prezentaci objednateli.
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3. Termíny plnění:
3.1. Objednatel se zavazuje, že v termínu do 13. 4. 2012 předá zhotoviteli finální verzi dotazníku, která
bude se zhotovitelem konzultována a schválena objednatelem na základě schvalovacího protokolu.
Schvalovací protokol je za objednatele oprávněn(a) podepsat Mgr. Ing. Lucie Petříčková.

3.2. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit jednotlivé fáze A. a B. průzkumu takto:
v termínu do 18. 4. 2012 uskuteční fázi A dle čl. 2.3 A této smlouvy o dílo,
v termínu do 21. 5. 2012 uskuteční fázi B dle čl.2.3.B, vypracuje závěrečnou zprávu a předá ji
objednateli.
Součástí závěrečné zprávy bude také komparace otázek, které budou identické s průzkumem
realizovaným v roce 2008 a 2010.
4. Závěrečná zpráva
4.1. Závěrečná zpráva bude shrnutím všech zjištěných dat v kvantifikované podobě.
4.2. Struktura závěrečné zprávy:
obsah, úvod, cíle, popis metodologie, analytická část a grafickými a tabulkovými resultáty,
závěrečná konstatování, shrnutí výsledků, přílohy
4.3. Závěrečná zpráva bude obsahovat komparaci otázek identických s průzkumem realizovaným v roce
2008 a 2010.
4.4. Závěrečná zpráva bude předána v písemné podobě ve třech vyhotoveních a na CD ROM. Součástí
ceny díla je i prezentace výsledků objednateli.
5. Cena:
5.1. Cena byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
5.2. Cena za realizaci činí celkem Kč 149.600,-- slovy: sto čtyřicet devět tisíc šest set korun českých.
Tato částka je uvedena včetně DPH 20% a je považována za částku konečnou bez možnosti navýšení.
6. Splatnost ceny díla:
6.1. Cena díla je rozdělena do dvou splátek.
6.2. Cena za realizaci první fáze dle čl. 2.3. A této smlouvy činí jednu polovinu z celkové částky
Kč 149.600 tj. Kč 74.800 slovy: sedmdesát čtyři tisíc osm set korun českých, která bude převedena
na účet zhotovitele, proti řádnému daňovému dokladu - faktuře. Cena je uvedena včetně DPH 20%.
6.3. Zhotovitel je oprávněn první splátku fakturovat po úplném provedení fáze první A dle čl. 2.3. Faktura
je splatná do 10 dnů ode dne doručení objednateli.
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6.4. Cena za realizaci druhé fáze dle čl. 2.3. B této smlouvy činí zbývající část (jednu polovinu)
z celkové částky Kč 149.600 tj. Kč 74.800 slovy: sedmdesát čtyři tisíc osm set korun českých, která
bude převedena na účet zhotovitele, proti řádnému daňovému dokladu - faktuře. Cena je uvedena
včetně DPH 20%.
6.5. Zhotovitel je oprávněn druhou splátku fakturovat po úplném dokončení díla podle této smlouvy,
včetně jeho předání objednateli a podpisu předávacího protokolu. Faktura je splatná do 10 dnů ode
dne doručení objednateli.
6.6. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platného zákona o dani z přidané
hodnoty. Pokud fakturu nebude obsahovat některou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
7. Ostatní ujednání:
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že informace o objednateli a výsledky tohoto průzkumu neposkytne žádné
třetí straně.
7.2. Objednatel se zavazuje, že v případě zveřejnění vybraných výsledků průzkumu v médiích nebo
prostřednictvím své web prezentace uvede zdroj výsledků.
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po
dvou vyhotoveních.
7.4. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
8. Sankce:
8.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za prodlení s placením díla úrok z prodlení v zákonné
výši.
8.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny průzkumu, za každý den
prodlení s plněním kterékoliv části díla podle čl. 3. této smlouvy.
Uzavření této smlouvy schválil starosta města Kopřivnice dne ……..
9. Podpisy smluvních stran:

---------------------------------na straně zhotovitele
Mgr. Marián Svoboda

--------------------------------na straně objednatele
Ing. Josef Jalůvka

Jednatel AUGUR Consulting s.r.o.

Starosta města Kopřivnice

V Brně .................... 2012

V Kopřivnici ..................... 2012
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