SMLOUVA NA PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY
Č. SPK_12/11/2012
I. SMLUVNÍ

STRANY

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Zastoupen: Ing. Josef Jalůvka, starosta
dále jen Objednatel

a

ATTN Consulting s.r.o.
sídlo: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc
IČ: 25 89 49 78
DIČ: CZ25 89 49 78
bankovní spojení: 533417001/5500
Jednající: Ing. Alexandr Toloch, jednatel společnosti
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 24596

dále jen Poskytovatel

ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 7, 779 00 Olomouc
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II. PŘEDMĚT

SMLOUVY

Poskytovatel poskytne poradenské služby v oblasti integrace strategie, procesů, kompetencí a
metod kvality do prostředí Městského úřadu Kopřivnice. Poradenské a konzultační služby
v oblasti procesního řízení a řízení výkonnosti, metodická podpora tvorby rozpadu klíčových
ukazatelů.
III. DOBA

PLNĚNÍ

Smlouva se sjednává na dobu od 28.11.2012 do 25.1.2013.
IV. MÍSTO

A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Místem plnění předmětu smlouvy je pracoviště objednatele.
Konzultační a poradenské služby budou poskytovány formou školení, ws a konzultací v rozsahu
10 školících dní při tvorbě datového modelu v sw ATTIS (data pro CAF, tvorba procesního modelu, tvorba ukazatelů a jejich metrik, tvorba kompetenčních modelů). Rozsah školícího dne je 8
pracovních hodin.
V. CENA

PLNĚNÍ

Cena konzultací a poradenských služeb je stanovena na 140 000,-Kč včetně DPH.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele.
Cena je uvedena v měně České republiky, ve které bude i hrazena.
VI. FAKTURAČNÍ

A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za dílo se Objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli na základě faktury (daňového dokladu), kterou je poskytovatel oprávněn vystavit:
1.

70.000,- Kč s DPH po podpisu smlouvy

2.

70.000,- Kč s DPH po ukončení poradenských a konzultačních aktivit

Splatnost faktury je sjednána na dobu 14 dní.
V případě nepřítomnosti pověřené osoby v období předkládání faktur je objednatel povinen zajistit příjem faktur pověřeným pracovníkem.
VII. SMLUVNÍ

POKUTY

V případě zpoždění plateb ze strany objednavatele je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní
pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den zpoždění plateb.
Je-li objednatel v prodlení plateb déle než 30 dní je poskytovatel oprávněn, nedojde-li k jiné dohodě, přerušit další plnění předmětu smlouvy objednateli.
V případě zpoždění termínu realizace ze strany poskytovatele je objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den zpoždění.
VIII. ZÁVAZKY

POSKYTOVATELE

Poskytovatel se zavazuje svoji činnost řádně dokumentovat a na vyžádání tuto dokumentaci objednateli předložit.
Poskytovatel předloží objednateli z každého školícího dne zápis obsahující mj. popis předmětu
školení, seznam zúčastněných osob, související studijní materiály nebo prezentace
Realizace díla dle bodu II. této smlouvy bude doložena objednateli v písemné nebo elektronické
(MS Office, data v sw ATTIS) podobě, spolu s podpisem předávacího protokolu podepsaného
oprávněnými osobami.
Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. Poskytovatel je povinen poskytnou požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům orgánů oprávněných provádět kontrolu předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
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Poskytovatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální
identitou projektu Dílna kvality Kopřivnice v souladu s metodickými pokyny Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
IX. ZÁVAZKY

OBJEDNATELE

Objednatel bere na vědomí výlučnost autorských práv poskytovatele k předaným materiálům
obsahujících know-how a toto know-how předané poskytovatelem objednateli smí využívat pouze k účelu tomu určenému.
Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebné informace a podklady, týkajících se
jednotlivých případů spolupráce včas a v požadovaném rozsahu.
Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody třetím
osobám, ať přímé nebo nepřímé, náhodné nebo následné, které by byly způsobeny používáním
dodaného know-how.
X. OPRÁVNĚNÉ

OSOBY

Osoby oprávněné specifikovat jednotlivé případy spolupráce, podepisovat a zavazovat se jménem smluvních stran:
za objednatele:Ing. Miroslav Halatin, Ing. Aleš Dresler, Ing. Lenka Šimečková
za poskytovatele: Ing. Alexandr Toloch, Ing. Vlastimil Hebelka
Osoby uvedené v bodě X. této smlouvy jsou oprávněné:
• přebírat veškerou dokumentaci jako jsou: předávací protokoly, soupisy prací, zápisy, faktury
a jiné dokumenty vyplývající z této smlouvy nebo dodatků;
• sledovat dodržování termínů a provádět nezbytná opatření v případě jejich ohrožení;
• projednávat změny a doplňky této smlouvy jakož i jejích dodatků;
XI. ODSTOUPENÍ

OD SMLOUVY

Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu v případě vážného porušení
smluvních povinností druhé smluvní strany.
Smluvní strany se dohodly, že za vážné porušení smluvních povinností budou považovat:
• zpoždění plnění zásadní části předmětu smlouvy o více než 1 týden poskytovatelem;
• nedodržení platebních podmínek objednatelem;
Platnost závazků vyplývajících z plnění uskutečněných do konce výpovědní lhůty jsou obě
smluvní strany povinny dodržet i po ukončení platnosti smlouvy.
XII. OSTATNÍ

UJEDNÁNÍ

Doplňky nebo změny ustanovení smlouvy jsou platné pouze ve formě písemných číslovaných
dodatků, které se po podepsání oprávněných osob obou smluvních stran stanou nedílnou součástí této smlouvy.
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení Obchodního zákoníku České republiky.
Případné spory budou řešeny na základě práva České republiky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
Tato smlouva i všechny její dodatky nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XIV. PODPISY

SMLUVNÍCH STRAN

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po jejím projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci smluvních stran svými podpisy.
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V Olomouci, dne …………………………

-----------------------------Za objednatele
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-----------------------------Za poskytovatele

