Smlouva č. doplní objednatel
na poskytování právních služeb a na administraci zadávacího řízení veřejných zakázek
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
1. Objednatel:

Obec Mikulovice

se sídlem:

Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice

za kterou právně jedná: Slavomír Meduna, starosta
IČO:

00273961

bankovní spojení:

1205502359/0800

kontaktní osoby objednatele:
Slavomír Meduna, starosta obce
tel. 778060200, e-mail: starosta@obecmikulovice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:

……………………………………………….

se sídlem:

……………………………………………….

zastoupený:

……………………………………………….

IČO:

……………………………………………….

DIČ:

……………………………………………….

zapsaný v

……………………………………………….

bankovní spojení:

……………………………………………….

e-mail:

……………………………………………….

telefon:

……………………………………………….

DOPLNIT

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb:

I. Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí o zadání veřejné zakázky s názvem
„Právní podpora a administrace veřejných zakázek“ zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako zakázka malého
rozsahu mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a poskytovatelem jako
dodavatelem vybraným k plnění této veřejné zakázky.
2. Tato smlouva se uzavírá za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran
v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek a v souvislosti se zastoupením objednatele
jako zadavatele ve smyslu ust. § 43 zákona, poskytovatelem v zadávacím řízení na realizaci
veřejných zakázek malého rozsahu:
- Pasport rozvojových ploch a objektů
- Strategie rozvoje cyklostezek
- Pasport inženýrských sítí
- Pasport veřejné zeleně
- Strategie rozvoje veřejné zeleně
- Koncept boje se suchem
- Koncepce hospodaření s dešťovou vodou
- Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství
- Strategie eliminace černých skládek
- Strategie komunikace s obcí
- Koncepce veřejného osvětlení
- Studie rozvoje nevyužívané plochy v Mikulovicích
- Webový portál
vše v předpokládané výši plnění 1.370.000,- Kč bez DPH na základě poskytnuté dotace MPSV
z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost „Mikulovice - místo pro
život“.

II. Předmět smlouvy
1. Předmět plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v komplexní
organizační, administrativní a právní podpoře ve výběrových a zadávacích řízeních veřejných
zakázek.
Specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1.

III. Prohlášení poskytovatele
1. Poskytovatel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není ve vztahu k veřejné zakázce,
jejíž příprava a administrace je předmětem smlouvy, ve střetu zájmů ve smyslu ust. § 44
zákona.
2. Pokud by v průběhu plnění z této smlouvy nastaly ve vztahu k prohlášení podle předchozího
odstavce jakékoli změny, je poskytovatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit
objednateli. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.
3. Poskytovatel prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti
s výkonem své funkce, zachová mlčenlivost.

4. Poskytovatel se zavazuje uplatňovat účinný systém řízení střetu zájmů tak, aby
nedocházelo ke střetu zájmů u žádné z osob, které se na jeho straně na průběhu
zadávacího řízení podílí.
5. Poskytovatel k žádosti objednatele potvrdí neexistenci střetu zájmů též do protokolu
z jednání komise nebo v obdobné listině, která tvoří součást dokumentace o zakázce.

IV. Termín plnění
1. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v čl. I se předpokládá v měsíci
červen roku 2020. Objednatel si vyhrazuje právo termín zahájení změnit.
2. Poskytovatel se zavazuje zahájit zadávací řízení nejpozději do 1 týdne od předání
potřebných podkladů objednatelem. O zahájení zadávacího řízení bude objednatele
písemně informovat.
3. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli návrh všech dokumentů minimálně 5
pracovních dnů před termínem předání k předběžnému schválení. Objednatel je povinen
ve lhůtě do 3 pracovních dní zpracovat a zaslat poskytovateli připomínky k zaslaným
dokladům.
4. Poskytovatel je povinen vznesené připomínky vypořádat, tedy buď zapracovat, nebo setrvat
na původním znění a toto řádně odůvodnit. Budou-li vznesené připomínky objednatele
objektivně vyžadovat delší čas na vypořádání, než zbývá do řádného termínu odevzdání,
jsou povinny strany uzavřít dohodu o prodloužení termínu plnění bez následku v podobě
sankcí za prodlení s původním termínem.
5. Za termín ukončení činnosti poskytovatele je považován den předání kompletní archivní
dokumentace o průběhu zadávacího řízení objednateli, nejpozději do 31. 1. 2022.

V. Odměna a fakturační podmínky
1. Odměna poskytovatele je stanovena jako cena smluvní a obsahuje všechny náklady
poskytovatele související s provedením předmětu plnění této smlouvy, vyjma poplatků
spojených s uveřejňováním formulářů ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku.
2. Odměna je stanovena v celkové výši:
Cena bez DPH:
……………..
DPH 21 %:
…………….
Cena včetně DPH:
…………….
3. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, není-li dále uvedeno jinak.
4. Odměna obsahuje zejména:
- náklady spojené s komunikací mezi poskytovatelem a objednatelem a dodavateli
(poštovné apod.),
- náklady na posouzení nabídek a vypracování příslušných dokumentů,
- náklady na cestovné,
- mzdové náklady pracovníků poskytovatele,
- ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího řízení.
5. Uvedenou částku DPH a cenu včetně DPH je možno změnit pouze v případě změny sazby
daně v důsledku změny zákona. Takovou změnu není třeba provádět dodatkem ke
smlouvě. Fakturace a platby budou prováděny podle aktuální právní úpravy.
6. Provedené činnosti budou poskytovateli uhrazeny na základě daňového dokladu (dále též
„faktura“).
-

7. Faktura vystavená poskytovatelem bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené
zvláštním právním předpisem. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost,
je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli k
provedení opravy. Vrácení faktury k opravě přerušuje běh lhůty splatnosti.
8. Na každé faktuře bude uveden název projektu poskytování právních služeb a na
administraci zadávacího řízení veřejné zakázky.
9. Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od jejího obdržení objednatelem.
VI. Příslušná dokumentace pro zadání veřejné zakázky
1. Za vady či nepřesnosti objednatelem předaných vstupních podkladů nenese poskytovatel
odpovědnost. Poskytovatel nemá povinnost přezkoumávat obsah příslušné dokumentace
ani ověřovat její soulad s právními předpisy.
2. Objednatel bere na vědomí, že případné vysvětlení zadávací dokumentace může mít za
následek nezbytné prodloužení lhůty pro podání nabídek, v extrémních případech opět až
na její původní délku. Délku, o kterou má být lhůta pro podání nabídek prodloužena,
navrhne poskytovatel a konečné rozhodnutí přísluší objednateli. Pokud objednatel nebude
respektovat návrh poskytovatele na délku nezbytného prodloužení lhůty pro podání
nabídek, nenese poskytovatel za případné následky způsobené tímto úkonem odpovědno

VII. Součinnost smluvních stran
1. Poskytovatel bere na vědomí, že úkony, které jsou rozhodnutím objednatele/zadavatele,
musí objednatel učinit sám. K tomu se poskytovatel zavazuje poskytnout veškeré podklady
a součinnost a bez zbytečného odkladu bude potřebu těchto úkonů objednateli oznamovat.
2. Objednatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dříve, než mu poskytovatel
oznámí, že uplynula zákonná lhůta pro zákaz uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech
souvisejících s administrovanou veřejnou zakázkou, zejména o úkonech a skutečnostech,
s nimiž zákon spojuje počítání lhůt.
4. Obdrží-li objednatel jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k zadávání administrované
veřejné zakázky, informuje o něm bez zbytečného odkladu poskytovatele a v případě
potřeby mu jej urychleně poskytne.
5. Poskytovatel je povinen objednatele na výzvu bezodkladně informovat o průběhu a stavu
zadávání.
6. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné
zakázky na poskytování právních služeb a na administraci zadávacího řízení, zejména tuto
smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou
právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
7. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Poskytování právních služeb a na
administraci zadávacího řízení veřejných zakázek zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.
8. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
VIII. Další ujednání
1. Pro zadávací řízení s finanční spoluúčastí evropských fondů mohou být povinnosti při
zadávání vymezeny též závaznými dokumenty pro oblast zadávání veřejných zakázek
vydaných poskytovatelem dotace.
2. Smluvní strany si ujednávají, že písemná forma vzájemné komunikace, je-li smlouvou
vyžadována, je dodržena i v případě komunikace prostřednictvím e-mailu, není-li zde důvod
o identitě odesilatele pochybovat.
3. Poskytovatel se zavazuje nahradit objednateli náklady správního řízení před ÚOHS, jakož
i případné pokuty uložené ÚOHS v souvislosti s administrovanou veřejnou zakázkou, budeli v řízení prokázáno porušení zákona v důsledku pochybení poskytovatele. Poskytovatel
v takovém případě nese též náklady nápravných opatření vč. nákladů na případné
opakování zadávacího řízení. Poskytovatel se výše uvedených povinností může zprostit,
prokáže-li, že k pochybení došlo výlučně zaviněním objednatele.
4. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Poskytovatel
se zavazuje objednateli uhradit případnou škodu a vedle toho také zaplatit smluvní pokutu
ve výši 25% smluvní odměny, pokud svým jednáním poruší zákon nebo podmínky
příslušného operačního programu, které budou mít následky v podobě vzniklé škody
objednateli.
5. K zajištění řádného plnění ujednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:
a) pro případ zmaření jednání (např. neomluvená absence poskytovatele) 5.000 Kč za
každý jednotlivý případ,
b) pro případ prodlení s úkonem oproti lhůtě stanovené smlouvou (např. svolání jednání,
zahájení zadávacího řízení) 1.000 Kč za každý kalendářní den prodlení,
c) pro případ neodstranění vytčených chyb v písemných výstupech zpracovaných
poskytovatelem ve stanovené lhůtě 200 Kč za každý neopravený dokument,
d) pro případ prodlení objednatele s úhradou řádně přijaté faktury vystavené
poskytovatelem 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
6. Smluvní strany sjednávají nad rámec obecných důvodů vymezených právním řádem též
tyto důvody odstoupení od smlouvy:
a) poskytovatel bez závažného důvodu nevykonává nebo odmítá vykonávat činnost podle
této smlouvy a pokynů objednatele,
b) poskytovatel opakovaně nedodržel termíny pro provedení úkonů v zadávacím řízení
stanovené zákonem,
c) výše smluvních pokut vyměřených objednatelem podle této smlouvy poskytovateli
dosáhla výše 50% sjednané smluvní odměny,
d) objednatel je v prodlení s úhradou řádně přijaté faktury poskytovatele delším než 30
kalendářních dnů.
7. Smluvní strany si ujednávají jako základní formu vypořádání smluvních pokut jejich
započtení objednatelem proti částkám fakturovaným jako smluvní odměna poskytovatelem.
Není-li tento postup možný, zaplatí poskytovatel smluvní pokutu za porušení této smlouvy
na účet objednatele do 14 dnů po doručení jejího vyúčtování. Objednatel uhradí smluvní
pokutu vyúčtovanou poskytovatelem do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování.

Článek XI.

IV. Závěrečná ustanovení
11.1

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného
plnění minimálně ve výši 2.000.000,-Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde
k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl objednatelem
vyzván k její úhradě, úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu.

11.2

Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti může
zveřejnit smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách
objednatele.

11.3

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy je podepsána poslední smluvní
stranou.

11.4

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy.

11.5

Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by
naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství nebo jsou obchodním tajemstvím.

11.6

Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.7

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení
obdrží objednatel, jedno vyhotovení poskytovatel.

11.8

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mikulovicích, dne:

Objednatel

……………………………………………………
…………………………………………….
Slavomír Meduna
Starosta obce

V DOPLNIT……………..….. , dne:

poskytovatel

