Smlouva o dílo
Článek I.
Smluvní strany
1. Město Vimperk
se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805
zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
(dále jen objednatel)
a
2. CEFA, s.r.o.
se sídlem: Podle Náhonu 59, Praha 10, 14100
IČ: 27634124; DIČ: CZ27634124
zastoupená: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD.,MBA
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování díla: „Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na
akci - Podzemní kontejnery Vimperk“.
Rozsah díla:
1.1. Žádost
Zpracování žádosti, kontrola a spolupráce na tvorbě příloh žádosti (rozpočet, projekt,
atd.), podání žádosti na základě plné moci, případně doplnění žádosti na základě výzvy
pracovníků OPŽP.
(ukončeno potvrzením o přijatelnosti projektu)
Cena bez DPH: 12 500,- Kč
1.2. Zpracování odborné podkladové studie a analýzy
Zpracování analýzy zaměřené na potenciál produkce odpadů v zájmové oblasti projektu –
struktura dle požadavků poskytovatele dotace
Cena bez DPH: 20 000,- Kč
1.3. Technický dozor investora (TDI)
Výkon činnosti TDI v průběhu realizace stavby
Cena bez DPH: 20 000,- Kč
1.4. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Příprava realizace zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
dalších pravidel dle požadavku poskytovatele dotace.
Cena bez DPH: 10 000,- Kč
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2. Místem plnění je Vimperk.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za projekt podle článku III. této smlouvy
a podle podmínek stanovených ve smlouvě.
Článek III.
Cena díla
Cena za dílo na akci Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci - Podzemní kontejnery
Vimperk je dohodnuta ve výši
62 500,- Kč bez DPH
slovy : šedesátdvatisícpětsetkorun korun českých,
DPH 21 % činí 13 125,-Kč,
celková cena včetně DPH činí 75 625,-Kč.
Tato cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému vypracování a je cenou nejvýše
přípustnou.
Článek IV.
Platební podmínky, fakturace
1.

Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu jednotlivých částí díla ve výši, popsané v čl. II této
smlouvy, vždy po řádném dokončení příslušné části díla. Cenu 3. části díla bude
zhotovitel oprávněn účtovat po řádném dokončení a předání poslední monitorovací
zprávy dle požadavků administrátora dotace a podmínek dotace. Vyúčtování ceny
jednotlivých částí díla provede zhotovitel fakturací na základě protokolu o dokončení a
předání dané části díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

2.

Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Doručení se provede osobně, nebo prostřednictvím pošty.

3.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.
Článek V.
Termín plnění

Zhotovitel je připraven zajistit zpracování žádosti do termínu příslušné výzvy OPŽP.
Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle do doby, než k tomu bude písemně vyzván
objednatelem. V případě, že tak učiní i bez výzvy objednatele a objednatel takový souhlas
dodatečně neudělí, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu ceny příslušné části díla či jím
vynaložených nákladů při realizaci dané části díla ani jiný finanční nárok vůči objednateli.
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V případě, že zhotovitel provádění díla nezahájí do 3 dnů ode dne doručení výzvy
objednatele, je objednatel od této smlouvy oprávněn odstoupit. V případě, že objednatel
výzvu k zahájení provádění díla nedoručí zhotoviteli do 2 let ode dne uzavření smlouvy, bude
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Tato smlouva nezakládá zhotoviteli nárok na realizaci díla dle této smlouvy a objednatel není
povinen zhotovitele k zahájení provádění díla vyzvat. Zhotovitel je však oprávněn od
smlouvy odstoupit v případě, že výzva k zahájení provádění díla mu bude ze strany
objednatele doručena ve lhůtě kratší než jeden měsíc před termínem pro podání žádostí k
OPŽP dle dané výzvy OPŽP.
Článek VI.
Smluvní sankce
1.

Zhotovitel zaplatí jednorázovou smluvní pokutu za neplnění termínů podle článku II nebo
V této smlouvy ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, pokud
není prodlení předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Tím není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody.

2.

Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu
ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Maximální výše pokuty je cena zakázky.

Článek VII.
Důvěrnost informací
1.

Zhotovitel provede činnosti ke zhotovení předmětu díla za využití náležitě
kvalifikovaného personálu a konzultantů. Při využití služeb externích konzultantů
odpovídá za jejich plnění stejně jako za činnosti vlastní.

2.

Informace týkající se objednatele nebo jeho činností, které nejsou obecně známé, jsou
informacemi důvěrnými. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech
důvěrných informacích, které se mu stanou známými na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s plněním závazků z ní plynoucích.

3.

Smluvní pokuta za porušení mlčenlivosti o důvěrných informacích je stanovena jako
jednorázová ve výši 10.000,- Kč.
Článek VIII.
Rozhodné právo

Tato smlouva, jakož i práva a závazky z ní vyplývající se řídí právem České republiky.
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Článek IX.
Spolupůsobení objednatele
Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou organizační a logistickou pomoc při práci na
projektu, jako je např.:
–
shromažďování a poskytnutí veškerých údajů potřebných pro zpracování díla – týká se
především informací, které nelze získat z jiných zdrojů.
Článek X.
Odpovědnost zhotovitele
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel objednateli odpovídá za všechny škody, které mu
vzniknou v důsledku vadnosti nebo opožděnosti plnění a činností ze strany zhotovitele oproti
požadavkům, stanoveným podmínkami příslušné Výzvy OPŽP a smlouvou o poskytnutí
dotace uzavřenou mezi objednatelem a MŽP. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby
odpovídalo všem stanoveným podmínkám ze strany administrátora dotace (Operační program
životního prostředí MŽP) jak co do obsahu tak co do termínů plnění jednotlivých
administrativních úkonů, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen zajišťovat.
V případě, že v budoucnu bude objednateli ze strany Ministerstva životního prostředí,
případně jiného orgánu udělena korekce poskytnuté dotace či jiný odvod do státního rozpočtu
v příčinné souvislosti s tím, že dílo nebo na základě poskytnuté dotace realizovaná akce jsou
provedeny chybně (tedy jsou provedeny v rozporu s podmínkami poskytnuté dotace),
zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit částku odpovídající výši takto udělené korekce
nebo uloženého odvodu včetně příslušenství, a to do 3 dnů ode dne, kdy k tomu bude
objednatelem vyzván.
Článek XI.
Závěrečná ujednání
1.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

5.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

6.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její
autentičnost stvrzují svými podpisy.
7.

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným,
zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečných odkladů novým.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

8.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 1066 Rady města Vimperk na jejím
zasedání konaném dne 30.9.2015

Ve Vimperku, dne 2.10.2015

Ve Vimperku dne 2.10.2015

v.r.
…………………………..

v.r.
…………………………..

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka
Město Vimperk

CEFA, s.r.o.
Ing. Petra Neuwirthová,PhD.,MBA
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