SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI
Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012
Číslo smlouvy zhotovitele: 1112

Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
(dále jen „město Kopřivnice“)
a
Ing. Vladimír Pavlík
Projekční kancelář – Varovné systémy
Najdrova 2183
Roztoky
252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 76389570, DIČ CZ8003278734
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Poradce“)
spolu uzavírají podle . zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

smlouvu o provádění odborné činnosti
I.
Úvodní ujednání
Město Kopřivnice připravuje k realizaci projekt Varovný a monitorovací systém města
Kopřivnice (dále jen Projekt). Na realizaci Projektu byla přislíbena dotace z Operačního
programu životní prostředí, oblast podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a
preventivní protipovodňové ochrany. K přípravě podkladů pro zadávací dokumentaci na
výběr dodavatele systému, zajištění výběru varovného a monitorovacího systému, který bude
odpovídat požadavkům města Kopřivnice a realizaci zakázky potřebuje město Kopřivnice
odborného poradce se zkušenostmi v oblasti variovných a monitorovacích systémů.
II.
Předmět smlouvy
1. Poradce se touto smlouvou zavazuje uskutečnit pro město Kopřivnice veškeré
dohodnuté činnosti nutné pro:
a. změnu projektové dokumentace Projektu podle dohodnutých podmínek

2.

3.

4.

5.

b. řádnou realizaci veřejné zakázky na zhotovitele Projektu spočívající v přípravě
a odborném posouzení požadovaných odborných podkladů a poradní činnosti
při zadání veřejné zakázky
c. veškeré činnosti nutné pro supervizní činnost při realizaci této zakázky.
V rámci činnosti podle čl. II. bodu 1 a) této smlouvy je Poradce povinen provést tyto
činnosti:
posouzení zpracované projektové dokumentace Projektu včetně
doporučení jejích změn včetně zdůvodnění
V rámci činnosti podle čl. II. bodu 1 b) této smlouvy je Poradce povinen provést tyto
činnosti:
zpracování odborných kvalifikačních požadavků pro zadávací
podmínky veřejné zakázky na realizaci Projektu
účast na jednáních komise pro posouzení a hodnocení nabídek
posuzování a hodnocení podaných nabídek
konzultační činnost při přípravě zakázky, v jejím průběhu a
uzavírání SoD.
V rámci činnosti podle čl. II. bodu 1 c) této smlouvy je Poradce povinen provést tyto
činnosti:
• provádění kontrolní činnosti (dále jen supervize) při realizaci
Projektu v souladu s nabídkovým projektem zhotovitele (dále jen
nabídka), který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.2 této
smlouvy
• kontrola oprávněnosti fakturace Projektu
• provádění supervizní činnosti při monitorovacích zprávách projektu
• odborné poradenství při zpracování závěrečného hodnocení akce pro
SFŽP.
Poradce je povinen postupovat při zajišťování činností s odbornou péčí. Činnosti,
k nimž se Poradce zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu se zájmy města Kopřivnice Poradce je dále povinen oznámit
neprodleně městu Kopřivnice veškeré rozhodující okolnosti, které zjistí při zajišťování
záležitosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů města Kopřivnice.

III.
Doba trvání smlouvy
1. Zahájení činnosti Poradce: 26. 11. 2012
2. Ukončení činnosti Poradce: 31. 12. 2013

1.

2.
3.
4.

IV.
Odměna
Za řádné a včasné zajišťování záležitostí dle této smlouvy je město Kopřivnice
povinno zaplatit Poradci odměnu ve výši podle skutečně provedené práce stanovené
na základě ceníku prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
Ceny celkem uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jako ceny nejvýše přípustné a platné
do doby ukončení realizace předmětu smlouvy.
Součástí sjednaných cen podle přílohy č. 1 jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení činností nad
rámec sjednaný touto smlouvou, je Poradce tuto skutečnost povinen oznámit městu
Kopřivnice. Město Kopřivnice zváží nutnost provedení takových činností a uzavření

dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením
dodatku není Poradce oprávněn činnosti nad rámec sjednaný touto smlouvou provést.
5. Cena díla bude účtována průběžně po ukončení jednotlivých ucelených fázích
Projektu uvedených v ceníku prací v příloze č. 1 této smlouvy. Podkladem pro úhradu
odměny je faktura s náležitostmi dle platných právních předpisů, jež bude splatná do
14 dnů ode dne doručení daňového dokladu do sídla města Kopřivnice. Součástí
faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený městem Kopřivnice.
V.
Sankce
1. V případě prodlení města Kopřivnice s úhradou poradcem vystavené faktury podle čl.
IV této smlouvy, uhradí město Kopřivnice poradci smluvní pokutu, která činí 0,1% z
dlužné částky za každý den prodlení.
2. Je-li poradce v prodlení s dodáním díla, vzniká městu Kopřivnice právo na smluvní
pokutu, která činí 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Pokuta bude městem
Kopřivnice započtena proti vyúčtované ceně díla. Termíny plnění díla jsou stanoveny
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.

2.
a)
b)

VI.
Závazky města Kopřivnice podmiňující plnění poradce
Město Kopřivnice předá Poradci projektovou dokumentaci Projektu a veškeré další
potřebné informace, dokumenty, listiny, smlouvy a podklady, které má k dispozici a
kterých je k zajištění řádného výkonu závazků Poradce zapotřebí.
Město Kopřivnice se dále zavazuje spolupůsobit při provádění prací, které jsou
předmětem smlouvy.
Město Kopřivnice se zavazuje k další účinné spolupráci nezbytné pro zdárné plnění
předmětu této smlouvy Poradcem.
Město Kopřivnice je povinno se vyjadřovat ke všem dokumentům a písemnostem
předaným Poradcem ve lhůtě 14 dnů. Neobdrží-li Poradce žádné stanovisko v této
lhůtě, pak se pro účely této smlouvy má za to, že souhlasí s jejich obsahem. Toto
pravidlo analogicky platí i pro Poradce.

VII.
Jiná ujednání
1. Dojde-li z podnětu města Kopřivnice k dohodě stran o přerušení nebo ukončení prací,
má Poradce právo na úhradu přiměřeně snížené ceny.
2. Dojde-li při provádění prací ke zdržení jejich postupu z jakýchkoliv příčin, které
nejsou zaviněny smluvními stranami, bude termín dokončení díla znovu mezi
smluvními stranami projednán a upraven dodatkem k této smlouvě.
3. Není-li výše uvedeno jinak, může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit jen
za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými obecně závaznými
předpisy. Za podstatné porušení smluvních povinností bude považováno prodlení
některé ze smluvních stran při plnění závazků z této smlouvy vyplývajících trvajících
déle než jeden měsíc.
4. Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně, účinku nabývá v den uvedený v
oznámení, nejdříve však v den, kdy je oznámení doručeno.
5. Poradce se zavazuje udržovat v tajnosti informace zjištěné při plnění této smlouvy,
nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří
případy, kde mu vzniká zákonná ohlašovací povinnost.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

1.
2.
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4.

VIII.
Závěrečná ujednání
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními
stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s platností originálu, přičemž
každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že tato byla sepsaná za
jejich svobodné vůle a nebyla uzavřená v tísni a ani jinak jednostranně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kopřivnici dne:

V Roztokách dne:

....................................................................
Ing. Hynek Rulíšek
město Kopřivnice

....................................................................
Ing. Vladimír Pavlík
Poradce

1. Kalkulace nákladů na zpracování podkladů
Činnost
Posouzení PD a doporučení změn
včetně zdůvodnění
Zpracování podkladů pro rozhodnutí
o systému rozhlasu pro město
Kopřivnice
Příprava podkladů pro zpracování
PD na umístění hlásičů na sloupech
Zpracování
doporučení
pro
rozhodnutí o rozmístění hladinoměrů
Zpracování
odborných
kvalifikačních
požadavků
pro
zadávací podmínky veřejné zakázky
na realizaci Projektu
Zpracování podkladů k žádosti o
přidělení frekvence ČTÚ pro BMIS.
Celkem:

Cena bez
DPH v Kč

DPH

Cena vč.
DPH v Kč

Termín
provedení

15.500

20%

18.600

ihned

5.500

20%

6.600

9.12.2012

11.200

20%

13.440

9.12.2012

3.100

20%

3.720

9.12.2012

7.200

20%

8.640

21.12.2012

11.800

20%

14.160

30.11.2012

54.300

10.860

65.160

Cena bez
DPH v Kč

DPH

Cena vč.
DPH v Kč

Termín
provedení

500

20%

600

do
31.12.2013

8

20%

9,60

do
31.12.2013

2. Kalkulace nákladů na poradenské služby
Činnost
Poradenství
(jednání
komisí,
supervize, apod.) v Kč/ 1 hod.
Doprava 1 km

