
Žádost o'poskytnutí informace ve smyslu zákona
č, L06/L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt:
Dle doručení na podatelnu.

Žadatel:
Název:
Datum narozeni:
Trvalý pobyt;
Adresa prc doručování:

ÚMč grno-Bohuni'ce
Doručeno: 16'12,2021 /
BBOH!O721821nKJ
llsý;l plllotly:o 4
druh:
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Ve smys:ui zákona č' 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů,
Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Poskytnutí kopiĺ všech smluv, jejichž předmětem je poskytovánĺ poradenství v oblasti
veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem
v období mezĺ ]'. L 2aI9 až' 30. tL. 2021'.

V souladu s 9 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí poža.dovaných tnformací v elektronické
podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mallovou adresu pro doručování.
V případě, že to umožňuje povaha posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním
(hypertex:cvých) odkazů na konkrétnĺ výše uvedené smlouvy,

S pozdravem,



Doložka konveľze do dokumentu obsaženého v đatové zprávě

Tento dokument, kteý vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektľonické pod
pořadovým číslem 601013_009338, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu

Vstup bez viclitelného prvku;

Jméno a příjmení osoby, kteľá konveľzi provedla: Erika Černá

Vystavil: českó pošta, s.p.
Pracoviště: Bľno L
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021
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Úřao městské části Brno_Bohunice

Váš dopis Ö.j.:
Ze dne:
Naše č'j'
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH|07218t21tTS
Katy Štěpánková
547 423 829
547 352 946
stepan kova@boh u nĺce. brno.cz
16.12.2021

Poskytnutí infoľmací - kopie smluv na adminlstľaci veřejných zakázek

VáŽený pane

v příloze Vám zasĺláme kopie všech smluv, objednávek a hypertextové odkazyjej|Ž.předmětem bylo poskytování poradentstvi voblasti veŕäjnycn zaxazÁi aveřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 01
30.11.2021.

na smlouvy,
adminigtrace
.01.201i9 aŽ

Hypertextové odkazy na smlouvy:

_ Číslo smlouvy: o8_o1g/2olTs httpji://gnlouvy.gov.cżsmlouva/1 1725800?backljnk=sqł.re

- Číslo smlouvy: o8-o1 gtzonsn httPs://smlouvv.qov.czlsmlouva/12154676?backlink=igxjq

_ Čísto smlouvy: o8-134t2otTS https://smlouvy.oov.czlsmlouva/1488541o?backlink=ssnrlh

- Č íslo s m l o uvy: o8-o87 21 ns Npę : ĺsm |o uvľ.sov. czĺ Ép]@

S pozdravem

na Kašparovská
odboru technických sluŽeb

ÚĺtĺČ grno-Bohunice

V příloze emailu Vám zasĺláme: 5x kopie smlouvy a 3x kopie objednávky

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352946

Bankovnĺ spojení: Komerčnĺ banka Brno-město
Přĺjmový účet: 19-519 086 0257/01oo
Výdajový účet: 19-519 081 0217to,loo

lČo:i
olČ:,

44992785
c244992785



Úřad městské části Brno-Bohunice

Váš dopis t.j
Ze dne:
Naše č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH/03961120n5
lng. lva Vošterová
547 423 829
547 352946
vosterova@boh u n ice. brno. cz
04.06.2020

WebSport & Consulting servise s.r.o.
Dr. Svěráka í3
680 01 Boskovice

Adresa pro doručování:
Městská část Brno_Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

lČ,o:44992785
DlČ: CZ44992785

objednávka č. 05312020

Yážený pane magistře,

na základě telefonického rozhovoru u Vás objednáváme stanovisko k průběhu výběrového
řÍzeni pro stavební zakázku,,Úprava parteru Dlouhá 3 v MČ Brno-Bohunice".

Dohodnutá cena: 2.500 Kč bez DPH.
Dohodnutý termín odevzdání stanoviska: 08'06'2020

Vvfakturuite na adľesu:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. í 96/1
602 00 Brno

objednávka je vy,stayena na základě pověření Rady MČ Brno_Bohunice ze dne 22'01.2020 -
organizační řád UMc Brno-Bohunice.

S pozdravem

(v.z. lng. Antonín Crha, starosta Mt Brno_Bohunice)

lng. otakąr Kgmarád
tajemník UMC Brno _ Bohunice

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

Bankovní spojení: Komerčnĺ banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 025710'l00
Výdajový účet: 19_519 o8'l 0217l0'l00



w
Statutá.rnĺ město Brno
Městská část Bľľło_Bohunice
BlEu$'á 3' 625 00 Bľno B R N o
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Úřad městské části Bľno_Bohunice

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
NaŠe č.j'
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-maĺl:
Datum:

BBOH/04642t20n5
lng. lva Vošterová
547 423 829
547 352946
vosterova@boh u n ice. brno. cz
07.07.2020

WebSport & Consulting servise s.r.o.
Dľ. Svěráka í3
680 0í Boskovice

Adresa pro doručovánĺ:
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

tlo:4499278s
Dlt: C244992785

objednávka č. 06212020

Yážený pane magistře,

na základě Vaší nabĺdky ze dne 30.06.2020 objednáváme u Vás zajištění výběrového řizeni
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro zakázku ,,Úprava parteru Dlouhá 3
v Mt Brno-Bohunice". Nedílnou součástí objednávky je soupis činností prováděných v rámci
spol u práce při zajištěn ĺ tohoto výběrového řizení'

Dohodnutá cena: 10.000 Kč bez DPH.
Dohodnutý termín ukončení výběrového řízení je nejpozději do 31.08'2020.

Vvfaktuľuite na adľesu:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. í 96/ĺ
602 00 Brno

objednávka je vygtayena na základé pověření Rady MČ Brno-Bohunice ze dne 22.01.2o2o -
organizační řád UMc Brno-Bohunice.

S pozdravem

lng. otakąr K-amarád
tajemník UMC Brno - Bohunice

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352 946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno_město
Příjmový účet: 19-519 086 025710100
Výdajový účet: 19-519 08'l o2'l7l01oo



Činnosti při přípravě a zaháiení zadávacího řízęní a ieipprůběhu ve lhůtě pr
nabídek:
a. zpracování návrhu Zadávacích podmínek (,,zP") v souladu s platnými právními

předpisy včetně stanovení lhůt potřebných k průběhu zadávacího ŕízeni, minimálně
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacĺm řízení (podmínek
účasti), se stanovením podmínek kvalifikace včetně poŽadavků k prokázání splnění
poŽadovaných kritérií kvalifikace, technických podmínek vymezujících předmět veřejné
zakázky, obchodních nebo jiných smluvnĺch podmínek v podobě (pro účastníky
zadávacího řÍzení) závazného návrhu Smlouvy,

b. projednání návrhu ZP s pŕÍkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do
ZP,

c. zpracování návrhu Zadávaci dokumentace (,,ZD") v souladu s odsouhlasenými ZP,
Kritérii kvalifikace, Pravidly pro hodnocení nabídek, případně i Kritérii kvality a
Podmínkami sestavení a podánĺ nabídek případně Dalšími podmínkami pro uzavření
smlouvy,

d. projednání návrhu ZD s příkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do
ZD,

e. zpracování konečné velze ZD včetně všech příloh
f. vypracování ZD v listinné podobě minimálně v jednom vyhotovení,
g přejímáníŽádostí dodavatelů o vysvětlení ZD,
h. vypracování vysvětlení, uveřejňování, odesílání a předávánĺ vysvětlení zD

dodavatelům,
i. přĺprava všech podkladů nutných pro jednání Komise,
j. vypracování Čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komisí,
k. rozeslání pozvánek na jednání Komise.

Činnosti v průběhu zadávací lhůty a Bo podé'nĺ nąbtĺ!ęK
a. účast na všech jednáních Komise,
b. organizační zajištění zasedání Komise ohledně otevírání nabídek podaných

elektronicky na elektronickém nástroji příkaznĺka v souladu s platnou legislativou,
c. spolupráce na přĺpadných kontrolách a auditech související s veřejnou zakázkou,
d. vypracování písemného protokolu se seznamem nabídek, které byly otevřeny,
e. organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,
f . zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikace,
g. vypracování Žádostí o objasnění nebo doplnění doloŽených dokladů nebo informací

předloŽených k prokázání kvalifikace,
h. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,
i. vypracování a písemné zdůvodnění Mimořádné nizké nabídkové ceny (MNNC),
j. zajištění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
k. organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmĺnek účasti

(zadáv ací ch podm í nek),
l. zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění podmínek

účasti,
m. Vypracování Žádostí o objasnění doloŽených dokladů nebo informací předloŽených

k prokázání splnění podmínek účasti,
n. vypracování pľotokolu o zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmínek účasti
o. vypracování Žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabĺdkové ceny,
p. vypracování stanoviska k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pro posouzení

příkazcem,
q. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzenĺ mimořádně nízké

nabídkové ceny,
r. zpracování podkladů pro rozhodnutĺzadavatele o vyloučení uchazečů
s. zajištění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
t. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněŽníjistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracov ánĺ všech potřebných formulářů,



u' organizačnízajĺštěnízasedání Komise ohledně hodnocení nabídek podle pravidel pro
hodnocení nabídek,

V. předání podkladových materiálů včetně rozboru nabídek pro zasedání Komĺse ohledně
hodnocení nabídek,

W. zpracování protokolů o zasedání Komise ohledně hodnocení nabídek,
x. vypracování Zprávy o hodnocení nabídek.

Cinnosti příkazníka spoiené s vÝběrem dodavatele a ukončením zadávacího řízení:
a. vypracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele,
b. zpracování případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽení doposud nedoĺoŽených

dokladů o kvalĺfikaci, vzorků nebo dalších informací a dokladů, pokud nebyly doposud
doloŽené a případné vyloučení účastníka, kteý řádně nesplnil poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
d. zajištěnívypracování oznámení o vyloučení účastníka ZR s odůvodněním,
e. zajištěnívypracování oznámenío vyloučenĺ uchazečům, jejichž nabídky byly vyřazeny,
f. zajištění odeslánĺ oznámení o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
g. zpracování Výsledku posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele,
h. zpracování oznámenĺ o výběru dodavatele,
i. zajištění doručení Oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávacího ťízení,
j zpracování písemného návrhu rozhodnutí o námitce stěŽovatelů,
k. zpracování návrhu vyjádřenízadavatele k podanému návrhu,
l. zajištěnívrácení případných ukázek a vzorků,
m. zajištěni zpracování a zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího ŕízení (v případě

zrušen ĺ zadáv acího řízen í),
n. vypracování stanoviska zadavatele k námitkám v termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
o. návrh rozhodnutí zadavateĺe o námitkách a odůvodnění návrhu,
p' vypracování stanoviskazadavatele v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem

dohledu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách,
q. předání příslušné dokumentace veřejné zakázky vztahující se k namítanému porušení

zákona orgánu dohledu spolu s vyjádřením příkazce k návrhu stěŽovatele,
r. úkony směřující k řádnému dokončení zadávacího řízení po rozhodnutí orgánu

dohledu,
s. příprava podkladů, které je podle zákona zadavatel povinen poskytnout orgánu

dohledu,
t. vypracování stanoviska v řízení o uloŽení sankce v termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
u' kompletace dokumentace pro archĺvaci'
V. předání veškeré uspořádané dokumentace z průběhu zadávacího řizení.

Příkazník mimo výše uvedené:
a. zajistí odesílání korespondence, kterou je povinen podepsat zadavatel, pokud se

v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,
b. poskytne potřebné právní a odborné poradenství v souvisĺosti se zadávacím řízením

podle této smlouvy,
c. vypracuje všechny další dokumenty a podkĺady nutné pro řádný průběh veřejné

zakázky,
d. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
e. upozorní příkazce na nezbytnost provedení úkolů, které je povinen příkazce provést

sám a které jsou nutné pro řádný průběh zadávacího řízení'
Pokud v demonstratĺvním výčtu dílčĺch činností nejsou některé činnosti uvedeny, pak vŽdy
pĺatí, Že příkazník je povinen přĺpravit pro příkazce veškeré potřebné podklady, zorganĺzovat
a provést veškeré potřebné činnosti a odeslat a uveřejnĺt veškeré potřebné doklady, jak
vyplývají ze znění zákona a v souladu se zákonem, s výjimkou činností vyhrazených podle
zákona výl učně příkazci'
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Úřad městské části Brno_Bohunice

VáŠ dopis ě.j.:
Ze dne:
Naše č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH/00083t21n5
Katy Štěpankova
547 423829
547 352946
stepankova@bohunice. brno.cz
06.01.2021

WebSport & Gonsulting servise s.ľ.o.
Dr. Svěráka 13
680 01 Boskovice

Adresa pro doručování:
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

44992785.
c244992785

objednávka č. oo2l2021

Yážený pane magistře,

na základě Vaší nabíd ky zedne 09.1 1'2o2o objednáváme u Vás zajištění výběrového řízenĺ
veřejné zakázby malého rozsahu na.. stavební práce pro zakázku ,,Úprava vybraných
dětských hřišť, lokalita Souhrady v Mt Brno_Bohunice". Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 4.579'447.99 Kč bez DPH. Nedĺlnou souěástí objednávky je soupis činností
prováděných v rámci spolupráce při zajištění tohoto výběrového ŕizení.

Dohodnutá cena: 20.000 Kč bez DPH.
a. první fakturu vystaví příkazník po Vypracování zadávací dokumentace na částku

5.000 bez DPH
b. druhou (konečnou) fakturu ve výši 15.000 bez DPH po předánĺ kompletní archivní

dokumentace o prŮběhu zadání veřejné zakázky.

Dohodnutý termín ukončení výběrového řízeni je nejpozději do 30.06.2021.

Vvfakturuite na adľesu:
Statutárnĺ město Brno
Dominikánské nám. 19611
602 00 Brno

objednávka je vygtayena na základě pověření Rady MČ Brno-Bohunice ze dne 22.01'2o2o -
organizační řád UMc Brno-Bohunice.

S pozdravem

lng' otakar K-amarád
tajemník UMC Brno - Bohunice

Příloha č.1 Soupis ěinnostĺ

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352946

Bankovnĺ spojení: Komerčnĺ banka Brno_město
Příjmový účet: 'ĺ9-519 086 0257/0100
Výdajový Účet: 19-519 o81 o2'l7l01o0

lČo:
DlČ:



Cinnosti při přípravě a zaháiení zadávacího řízení a ieho průběhu ve lhůtě pro podání
nabídek:
a. zpracování návrhu Zadávacích podmínek (,,zP") v souladu s platnými právními

předpisy včetně stanovení lhůt potřebných k průběhu zadávacího řízení, minimálně
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení (podmínek
účasti), se stanovením podmínek kvalifĺkace včetně poŽadavků k prokázání splnění
poŽadovaných kritérií kvalifikace, technických podmínek vymezujícĺch předmět veřejné
zakázky, obchodních nebo jiných smluvních podmínek v póoooc (pro účastníky
zadávacího řizeni) závazného návrhu Smlouvy,

b. projednání návrhu ZP s příkazcem azapracování případných připomínek příkazce do
ZP,

c. zpracováni návrhu Zadávací dokumentace (,,ZD") v souladu s odsouhlasenými ZP,
Kritérii kvalifikace, Pravidly pro hodnocení nabídek, přĺpadně ĺ Kritérii kvality a
Podmínkami sestavení a podání nabídek případně Dalšími podmĺnkami pro uzavření
smlouvy,

d. projednání návrhu ZD s příkazcem a zapracování případných připomínek přĺkazce do
zĐ,

e. zpracování konečné verze ZD včetně všech příloh
f. vypracovánÍ ZD v listinné podobě minimálně v jednom vyhotovení,
g. přejímáníŽádostÍ dodavatelů o vysvětlení ZD,
h. vypracování vysvětlení, uveřejňovánĺ, odesílánĺ a předávání vysvětlení zD

dodavatelům,
ĺ' příprava všech podkladů nutných pro jednání Komise,j. vypracování Čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komisí,
k. rozeslánÍ pozvánek na jednání Komise.

Činnostiv průběhu zadávací lhůty a po podání nabídek:
a. účast na všech jednáních Komĺse'
b. organizační zajištění zasedánĺ Komise ohledně otevírání nabídek podaných

elektronicky na elektronickém nástroji přikazníka v souladu s platnou legislativou,
c. spolupráce na případných kontrolách a auditech souvisejícís veřejnou zakázkou,
d. vypracování písemného protokolu se seznamem nabídek, které byly otevřeny,
e. organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,
f . zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikace,
g. vypracování Žádostí o objasnění nebo doplnění doloŽených dokladů nebo informací

předloŽených k prokázání kvalifikace,
h. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,ĺ. vypracování a písemné zdůvodnění Mimořádně nizké nabídkové ceny (MNNC),j. zajiŠtění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
k. organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení splněnĺ podmínek účasti

(zadávacích podmínek),
l. zpracování předběžného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění podmínek

účasti,
m. Vypracování Žádostí o objasnění doloŽených dokladů nebo informací předloŽených

k prokázání splnění podmínek účasti,
n. vypracování protokolu o zasedánĺ Komĺse ohledně posouzení splnění podmínek Účasti
o' vypracování Žádosti o písemné zdůvodnění mĺmořádně nízké nabídkové ceny,
p. vypracovánĺ stanoviska k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pro posouzení

příkazcem,
q. vypracování protokolu o zasedánĺ Komise ohledně posouzení mimořádně nízké

nabídkové ceny,
r. zpracování podkladů pro rozhodnutÍzadavatele o vyloučení uchazečŮ
s. zajištění oznámení o vyloučení uchazečŮm, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,t. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněŽníjistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,



u. organizačnízajištěnízasedání Komise ohledně hodnocenĺ nabídek podle pravidel pro
hodnocení nabídek,

V. předání podkladových materiálů včetně rozboru nabídek pro zasedání Komise ohledně
hodnocení nabídek,

W. zpracování protokolů o zasedání Komise ohledně hodnocenÍ nabídek,
X' vypracování Zprávy o hodnocení nabídek.

Činnosti příkazníka spoiené s vÝběrem dodavatele a ukončením zadávacího řízení:
a' vypracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele,
b. zpracováni případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽenĺ doposud nedoloŽených

dokladů o kvalifikaci, vzorků nebo dalšĺch ĺnformací a dokladů, pokud neby.ly doposud
doloŽené a případné vyloučenĺ účastníka, který řádně nesplnil poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
d. zajĺštění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odŮvodněním,
e' zajištěnívypracováníoznámenío vyloučeníuchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,f. zajištění odeslánĺ oznámenĺ o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
g. zpracování Výsledku posouzení podmĺnek účasti vybraného dodavatele,
h. zpracování oznámení o výběru dodavatele,
i' zajištění doručení oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávacího řizeni,j. zpracování písemného návrhu rozhodnutío námĺtce stěŽovatelů,
k. zpracovánĺ návrhu vyjádřenízadavatele k podanému návrhu,
l. zajištění vrácení případných ukázeka vzorků'
m. zajištění zpracování a zveřejnění oznámenĺ o zrušení zadávacího řizeni (v případě

zrušení zadávacího řízení),
n' vypracování stanoviska zadavatele k námitkám v termĺnu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
o. návrh rozhodnutízadavatele o námitkách a odůvodnění návrhu,
p. vypracování stanoviska zadavatele v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem

dohledu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách,
q. předání příslušné dokumentace veřejné zakázky vztahující se k namítanému porušení

zákona orgánu dohledu spolu s vyjádřením příkazce k návrhu stěŽovatele,
r. Úkony směřující k řádnému dokončenĺ zadávaciho ŕízení po rozhodnutí orgánu

dohledu,
s. příprava podkladťl, které je podle zákona zadavatel povinen poskytnout orgánu

dohledu,
t. vypracování stanoviska v řízení o uloŽení sankce v termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
u. kompletace dokumentace pro archivaci,
V. předání veškeré uspořádané dokumentace z průběhu zadávaciho řizeni.
Příkazník mimo výše uvedené:
a' zajistĺ odesílání korespondence, kterou je povinen podepsat zadavatel, pokud se

v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,
b. poskytne potřebné právní a odborné poradenství v souvislosti se zadávacím řizenim

podle této smlouvy,
c. vypracuje všechny další dokumenty a podklady nutné pro řádný průběh veřejné

zakázky,
d. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
e. upozorní pŕíkazce na nezbytnost provedení úkolů, které je povinen příkazce provést

sám a které jsou nutné pro řádný průběh zadávacĺho řízeni.
Pokud v demonstrativnĺm výčtu dílčích činností nejsou některé činnosti uvedeny, pak vŽdy
platí, Že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré potřebné podklady, zorganizovat
a provést veškeré potřebné čĺnnosti a odeslat a uveřejnit veškeré potřebné doklady, jak
vyplývají ze zněni zákona a v souladu se zákonem, s výjimkou činností vyhrazených podle
zákona výl u čně příkazci.



PRIKAZNI SMLOUVA
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Č
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íslo smlouvy příkazce
íslo smlouvy příkazníka

08_005/íg/Ts

l. Smluvnĺ stľanv

Přĺkazce Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, PsČ 601 67
zastoupené panem lng' Antonínem Crhou' starostou MČ Brno-Bohunĺce
lC : 44992785-08
DlČ : CZ44gg2785
Bankovníspojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno, nám' Svobody 21,

PsČ ffi1 31
Číslo účtu : 19-5190810217to1oo

Příkazník: WebSport & Consulting service s.r.o.
se sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
ząstoupená panem Mgr. Mart|nem Budišem, jednatelem
lČ : 29277825
DlČ : CZ2g277825
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Císlo účtu : 107-2640520257
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 70398.

uzavÍrajÍ
podle s 2430 a následujících občanského zákoníku

níŽe uvedeného dne' měsíce a roku

tuto

pŘĺxnzruĺ sľvll_ouvu

ll. Předmět smlouvv

1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka obstarat za odměnu pro příkazce činnosti potřebné
pro přípravu, zadáni a prŮběh zjednodušeného podlimitního řÍzení veřejné zakázky s názvem
,,Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská v MČ Brno - Bohunicei zadávané
příkazcem jako zadavatelem Ve zjednodušeném podlimitním ŕizeni podle zákona
č.13412016 Sb., o zadávánĺ veřejných zakázek'

2. tinnosti, které se přĺkazník zavazuje obstarat, budou prováděny výhradně příkazníkem'
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 14.01'2019 podaná pro

zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce prostoru bazénu
v objektu ZŠ Arménská v Mt Brno - Bohunice".

4. Příkazník provede při plnění této smlouvy, v souladu s platnými právnímĺ předpisy, především
zákonem o zadávání veřejných zakázek, pro příkazce zejména následující činnosti:

Činnosti při přípravě a zaháiení zadávacího řízení a jeho průběhu ve lhůtě pro podání nabĺdek:
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a. zpracování návrhu Zadávacích podmínek (,,zP") v souladu s platnými právními předpisy
včetně stanovení lhůt potřebných k průběhu zadávacího řízení, minĺmálně v podrobnostech
nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řizeni (podmínek účasti), se stanovením
podmínek kvalifikace včetně poŽadavků k prokázání splnění poŽadovaných kritérií
kvalifikace, technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky, obchodních nebo
jiných smluvních podmínek v podobě (pro Účastníky zadávacího řízení) závazného návrhu
Smlouvy,

b. projednání návrhu ZP spřikazcem a zapracování případných připomínek příkazce doZP,
c' zpracování návrhu Kritérií kvalĺfĺkace (kvalifikačních předpokladů) včetně poŽadavků na

prokázání splnění poŽadovaných kritérií,
d. projednání návrhu Kritérií kvalifikace s příkazcem a zapracování případných připomínek

příkazce $ 73,
e. zpracování návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, případně i návrhu Kritérií kvality,f. projednání návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, případně i návrhu Kritérií kvality,

s příkazcem a zapracování případných přĺpomínek příkazce,
g. zpracování návrhu Podmínek sestavení a podání nabĺdek,
h. projednání návrhu Podmínek sestavení a podánĺ nabídek s příkazcem a zapracování

případných připom ínek příkazce,
i. zpracování návrhu Dalších podmínek pro uzavřenísmlouvy,j. projednání návrhu Dalších podmínek pro uzavření smlouvy s příkazcem a zapracováni

případných připom ínek přikazce,
k. zpracování návrhu Zadávaci dokumentace (,,ZD") v souladu s odsouhlasenými ZP, Kritérii

kvalifikace, Pravidly'pro hodnocení nabídek, případně i Kritérii kvality a Podmínkami
sestavení a podání nabídek případně Dalšími podmínkami pro uzavřenísmlouvy,l. projednání návrhu ZD s příkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do ZD,

m. zpracování konečné verze ZD včetně všech příloh v elektronické podobě pro potřeby
uveřejnění ZD na profilu zadavatele,

n. zpracovánĺ návrhu oznámení o zahĄeni zadávacího ŕízení (,,zŘ") pro uveřejnění s Výzvou
neomezenému počtu dodavatelŮ k podání nabídky,

o. projednání návrhu oznámení o zahĄení zŔ s příkazcem a zapracování případných
připomínek příkazce,

p. zpracování konečného znění oznámenĺ o zahájení ZŘ,
q. odeslání vš-ech oznámenív souladu s právními předpisy k uveřejnění,
r. zahájeníZŘ v souladu s právnímĺ předpisy,
s. uveřejnění ZD na profĺlu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahď1eni ZŔ,
t. vypracování ZD v listinné podobě minimálně v jednom vyhotovení,
u' přejímáníŽádostí dodavatelů o vysvětlení ZD,
V' vypracovánívysvětlení, uveřejňování, odesílání a předávánívysvětleníZD dodavatelům,
w. příprava formulářů pro jmenování Komise včetně všech podkladů nutných pro jednání

Komise,
x. vypracování a zajištění Jmenovacích dekretů a Čestných prohlášení pro členy a náhradníky

členů komisí,
y. rozeslání pozvánek na jednání Komise.

Čĺnnostiv průběhu zadávacĺ lhůty a po podání nabídek:
a' účast na všech jednáních Komise,
b. organizační zajištění zasedání Komise ohledně otevírání nabídek podaných elektronicky na

elektronickém nástroji příkazníka v souladu s platnou legislativou,
c. pracovníkům úřadu budou poskytnuty přístupové údaje k elektronickému nástroji

k předmětnézakázce,
d' zpřĺstupnění a otevírání nabídek podaných elektronicky na elektronĺckém nástroji přĺkaznĺka

za účastĺ Komise,
e. spolupráce na případných kontrolách a auditech souvisejícĺs veřejnou zakázkou,f. vypracovánĺ písemného protokolu se seznamem nabídek, které byly otevřeny,
g. organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,
h. zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečŮ z hlediska splnění kvalifikace,
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i. vypracování Žádostí o objasnění nebo doplnění doloŽených dokladů nebo ĺnformací
předloŽených k prokázání kvalifikace,j. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,

k. vypracování a písemné zdůvodnění Mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC),
l. zajištění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
m' organizační zajĺštění zasedání Komise ohledně posouzení splněnÍ podmínek účasti

(zadávacích podmínek),
n. zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění podmínek Účasti,
o. vypracovánÍ Žádostí o objasnění doloŽených dokladů nebo informací předloŽených

k prokázání splnění podmínek účasti,
p. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmínek účasti
q. vypracovánÍŽádostĺ o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
r. vypracování stanoviska k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pro posouzení

příkazcem,
s. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení mimořádně nízké nabídkové

ceny,
t. zpracování podkladů pro rozhodnutĺ zadavatele o vyloučenĺ uchazečů
u. zajištění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny'
V. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněżnĺ jistoty vyloučenému uchazečĺ, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
w. organĺzační zajištění zasedání Komise ohledně hodnocení nabídek podle pravidel pro

hodnocení nabídek,
x' předání podkladových materiálů včetně rozboru nabídek pro zasedání Komise ohledně

hodnocení nabídek,
y. zpracování protokolů o zasedání Komĺse ohledně hodnocení nabídek,
z. vypracováníZprávy o hodnocení nabídek.

Činnosti příkazníka spojené s vÝběrem dodavatele a ukončenĺm zadávacího řízení:
a. vypracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele,
b' zpracování případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽení doposud nedoloŽených

dokladů o kvalifikacĺ, vzorkŮ nebo dalších informací a dokladů, pokud nebyly doposud
doloŽené a případné vyloučení účastníka, kteý řádně nesplnil poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladŮ pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
d. zajištění vypracování oznámení o vyloučení úöastníka ZŘ s odůvodněním,
e' zajištění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
f. zajištění odeslání oznámení o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně zpracováni

všech potřebných formulářů,
g. zpracování Výsledku posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele,
h' zpracování oznámenĺ o výběru dodavatele,
i. zajĺštění doručení oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávacího ŕízení,j' zpracování písemného návrhu rozhodnutí o námitce stěŽovatelů,
k. zpracovánĺ návrhu vyjádřenízadavatele k podanému návrhu,
l. zpracování a zajištěnízveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení,
m. doručení oznámení o uzavření smlouvy uchazečŮm,
n. zpracování písemné zprávy zadavatele,
o. zajištěnĺ vrácení případných ukázek a vzorků,
p. zajištění zpracování a zveřejnění oznámení o zrušeni zadávacího řízení (v přĺpadě zrušení

zadávacího řÍzení),
q' vypracovánĺ stanoviska zadavatele k námitkám v termínu stanoveném zákonem o veřejných

zakázkách,
r. návrh rozhodnutízadavatele o námitkách a odůvodnění návrhu,
s' vypracování stanoviska zadavatele v ŕízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem

dohledu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách,
t. předání příslušné dokumentace veřejné zakázky vztahující se k namítanému poruŠení

zákona orgánu dohledu spolu s vyjádřením příkazce k návrhu stěŽovatele,
u. úkony směřující k řádnému dokončení zadávacího řízení po rozhodnutí orgánu dohledu,
V. příprava podkladů, které je podle zákona zadavatel povĺnen poskytnout orgánu dohledu,
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W. Vypracování stanovĺska v řízeni o uloŽení sankce v termínu stanoveném zákonem
o veřejných zakázkách,

x. kompletace dokumentace pro archivaci, vöetně exportu dokumentace a nabÍdek z portálu E-
ZAK na CD,

y. předání veškeré uspořádané dokumentace z průběhu zadávacího řizeni'

Příkazník mimo vÝše uvedené:
a' po celou dobu zadávacího ř'lzeni povede evidenci všech úkonů,
b. po celou dobu trvání smlouvy zajistí uveřejňování dokumentů, formulářů a informací

v souladu s poŽadavky platných právních předpĺsŮ,
c. zajistí odesílání korespondence, kterou je povinen podepsat zadavatel, pokud se

v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,
d. poskytne potřebné právní a odborné poradenství v souvislosti se zadávacim řízenim podle

této smlouvy,
e. doloŽí všechna zaslaná potvzení o uveřejnění zaslané UŽivatelskou podporou Věstníku

veřejných zakázek nebo Ústředním věstnĺkem EU do kompletního vyhotovení zadávací
dokumentace,

f. vypracuje všechny další dokumenty a podklady nutné pro řádný průběh veřejné zakázky,
g. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
h' upozorní přikazce na nezbytnost provedení úkolů, které je povinen příkazce provést sám

a které jsou nutné pro řádný průběh zadávacího řízeni'
Pokud v demonstrativním výčtu dílčích činností nejsou některé činnostĺ uvedeny, pak vŽdy platí,
Že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré potřebné podklady, zorganizovat
a provést veškeré potřebné činnosti a odeslat a uveřejnĺt veškeré potřebné doklady, jak
vyplývají ze zněni zákona a v souladu se zákonem, s výjimkou činností vyhrazených podle
zákona výl učně pŕÍkazci'
K činnostem zákonem vvhrazeným příkazcĺ patří: výběr dodavatele, vyloučení rjčastníka
zadávacího řízeni, zrušení zadávacĺho řízení, rozhodnutí o námitkách'

5. Kontaktní osobou příkazce, oprávněnou poskytovat informace, podklady a součinnost
k řádnému plnění smlouvy ze strany příkazce je lng' otakar Kamarád, mob.: 602 511 995.
Kontaktní osobou příkazníka, zastupující příkazníka v záleŽitostech předmětné veřejné zakázky,
je pan Mgr. Martin Budiš, mobil č. 775 337 535.

!ll. Doba a mĺsto plnění

1. Příkazník se zavazuje předat příkazci veškeré podklady a provést technickou a odbornou
pomoc v takových termínech, aby pŕikazce mohl uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem do
15 dnů po uplynutí lhŮty pro podání námitek proti rozhodnutĺ o výběru dodavatele.

2. Předpokládané termíny prŮběhu zadávacího řizení:
Zahájení únor2019
Vyhodnocení nabídekdo bŕezen2019
Předpokládané ukončení do duben 2019

3' Uvedené termĺny jsou orientační a jsou závislé na včasném schváleni zadávacích podmínek
přĺkazcem, na rozhodnutĺ příkazce o výběru dodavatele a rozhodnutí o provedení úkonů,
o kterých musí ze zákona rozhodnout příkazce sám, i včasném poskytnutĺ součinnostĺ ze strany
př'lkazce' Termíny budou v případě námitek uchazečů prodlouŽeny o zákonné lhůty a dobu
trvání správního řÍzení vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe'4' obě strany se dohodly na zahájení činnosti přĺkazníka ihned po podpisu smlouvy, přičemŽ
pŕíkazce má právo zahájení zadávacího řízeníjednostranně určit'

5. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do dne předání kompletní dokumentace o průběhu
zadání veřejné zakázky pro archivaci příkazci a zaplacení odměny příkazníkovi přĺkazcem.
o předání kompletní dokumentace jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

6. Místem plněníje sídlo přĺkazce, místo plnění veřejné zakázky, sídlo příkaznika a případně další
místa dohodou smluvních stran určená'
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lV. odměna příkaznĺka

1. odměna příkazníka je sjednána podle kalkulace předpokládaných nákladů příkazníka a
obsahuje všechny náklady příkaznika související s plněním smlouvy, pokud smlouva nestanoví
jinak.

2' Smluvní strany se dohodly na odměně za ŕádné provedení činností sjednaných smlouvou ve
výši 23'000 bez DPH'

3' K odměně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečněnĺ zdanitelného plnění. Změna
odměny je moŽná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o
částku odpovídající zvýšení nebo sníŽení sazby DPH'

4. odměna obsahuje zejména:
. náklady spojené s telefonem' poštovným apod.,
o náklady na zveřejňování všech úkonů, které musí být ze zákona v průběhu zadávacího

řízení zveřejněny v informačnĺm systému veřejných zakázek,. náklady na cestovné,
. mzdové náklady pracovníků příkazníka,
o ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího ŕízení.
. zvýšené náklady vzniklé případnými námitkami uchazečů,o ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh soutěŽe.

5. odměna neobsahuje cenu odborných posudků či dalších nutně či účelně vynaloŽených nákladů
vzniklých v důsledku mimořádných okolnostÍ.

6. Nesplní-li příkazník povinnostĺ sjednané touto smlouvou, odměna mu nebude vyplacena nebo
bude přĺkazcem přiměřeně krácena. Nevyplacení odměny nemá vliv na právo příkazce na
náhradu škody, způsobené příkazci porušením povinnostĺ ztéto smlouvy.

7. V případě zrušení zadáni veřejné zakázky na základě rozhodnutí příkazce náleŽí příkazníkovi
odměna sníżená o poměrnou část odměny připadající na dosud nevykonané činnosti.

V. Fakturace a platební podmĺnkv

1' odměna bude příkazníkovi hrazena po vystavení faktur. Příkazník vystaví faktury takto:
a. prvnífakturu vystaví přĺkazník po otevírání nabídek na částku 5'000 bez DPH
b. druhou (konečnou) fakturu ve výši 18.000 bez DPH vystaví příkazník po uveřejnění

výsledků zadávaciho řízení ve Věstníku veřejných zakázek nebo Ústředním věstníku EU
a po předání kompletní archivnídokumentace o průběhu zadáníveřejné zakázky.

2. Faktury budou obsahovat náleŽitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem
č.23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášt' cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH.

4. Přĺkazce vrátí příkazníkovi fakturu, která nemá předepsané náleŽitosti je neúplná nebo
nesprávná'

5. Příkazce není v prodlení, uhradí_li aŽ správnou a úplnou fakturu obsahujĺcí veškeré předepsané
náleŽitosti.

6. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od data odesláni příkazci (den odeslání se do lhůty
nezapočítává). V pochybnostech se má za to, Že faktura byla příkazci doručena třetí den po
odeslání. Za datum úhrady se povaŽuje den připsání dlužné částky na účet příkazníka.

7. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu na straně příkazce soutěŽ před jejím zahájením nebo v jejím
průběhu zrušena nebo pozastavena, vyfakturuje přĺkazník pouze část sjednané odměny a to: při
rozhodnutí o zrušení zadáni před otevíráním nabídek ve výši 600/o ze sjednané odměny, při
rozhodnutí o zrušení zadání po otevírání nabídek, ale před posouzením a hodnocením nabídek
ve výši 75o/o ze sjednané odměny' při rozhodnutí o zrušení po posouzení a hodnocení nabídek
ve výši 90o/o za sjednané odměny'

Vl. Povinnosti příkazníka

Příkaznĺk bude postupovat při zařizovánĺ záleŽitostí dle této smlouvy s odbornou péčí a pečlivě
podle svých schopností av zĄmu příkazce'
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Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat podle pokynŮ příkazce, zápisů a dohod smluvních
stran, přitom je povinen postupovat podle přĺslušných ustanovení platných právních předpisů,
které se vztahují na zadání veřejné zakázky. Příkazník oznámÍ bez zbytečného odkladu příkazci
všechny okolnosti, které zjistil při obstarávání záleŽitostĺ a které mohou mít vliv na změnu
pokynů nebo zájmů příkazce.

2. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záleŽitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostĺ s prováděním činností podle této smlouvy'

3' Příkazník pouŽije všechny materiály, které obdżí od příkazce v souvislosti s plněním výhradně
pro účel plnění smlouvy. Po skončení plnění (dílčího plnění ze smlouvy), předá příkaznik
příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním smlouvy převzal'

4. Přĺkazník prohlašuje, Že má oprávněnívykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.
5. Po obdżení identifikačnĺch údajů členů a náhradníků komĺse od příkazce vypracuje příkazník

jmenovací dekrety a čestná prohlášení členů a náhradníků komise a předá je příkazcĺ, včetně
pozvánek na jednání komĺse. Příkazník vypracuje oznámení o jmenování členem
a náhradníkem komise, jakmile od příkazce obdrŽí identĺfikační údaje členů a náhradníků.6. Příkaznĺk svolává jednání komise.

7. Příkazník nemůŽe bez písemného souhlasu příkazce předat zajištění svých povinností
vyplývajících z této smlouvy třetí osobě.

8. Příkazník fieho zástupci) se bude zúčastňovat jednání Komise a při jednánĺ Komise plnit
povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy.

9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záleŽitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostĺ s prováděním předmětných činností' Příkazník pouŽije všechny materiály, které
obdrŽí od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu smlouvy. Po
skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá příkazník příkazcĺ všechny materiály,
které od příkazce v souvislosti s plněním převzal.

10' Přikazník je povinen vŽdy před vlastním provedením jednotlivých pĺsemných úkonů tyto
elektronickou poštou odeslat příkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudĺt
a schválit Úkony bez prŮtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkaznĺkovi'
případně vznést písemné námitky.

1'1. o námĺtkách příkazce je povinen přĺkazník rozhodnout bez průtahů. Přitom je povinen upozornit
přikazce nahrozíci rizika,jako např. prodlouŽení lhůt plnění, zvýšení nákladů, aj.

12. Příkazník se zavazĘe postupovat po celou dobu plnění smlouvy s náleŽitou odbornou péčí,
zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy příkazce, která zná a má znát, oznámit příkazci
všechny okolnosti, které zjistil při vykonávání činnosti a jeŽ mohou mít vliv na změnu pokynů
přikazce, upozornĺt příkazce na nevhodnost předaných dokumentacĺ, případně nevhodných
pokynů příkazce v rámci plnění smlouvy.

13, Příkazník dává příkazci souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za
podmínek vyplývajĺcĺch z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č' 10611999 sb',
o svobodném přĺstupu k informacím, v platném znění)'

14. PřÍkazník prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není podjatý ve smyslu ustanovení $ 44
zákona. Příkazník dále prohlašuje, Že pokud by v průběhu zadávacího řízení nastaly nové
skutečnosti ve vztahu k podjatosti, bezodkladně tyto oznámí příkazci. Pokud tak neučĺní, má se
zato, że žádné změny nenastaly.

Vl!. Soolupůsobenĺ. práva a povinnosti přĺkazce

1. Přikazce spolupracuje na tvorbě zadávaci dokumentace a schvaluje její konečnou verzi.2. Příkazce prohlašuje, Že má zřízen profil zadavatele s Údaji vyŽadovanými p|atnými právními
předpisy.

3. Příkazce ustanoví komisi a poskytne identifikační údaje jejích členů a náhradníků příkazníkovi
nejméně 10 dnŮ před prvnĺm jednáním komise.

4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi během trvání smlouvy součinnost a předávat včas
úplné, pravdivé informace a podklady, potřebné pro věcné plněnísmlouvy'

5. Příkazce bude posuzovat (schvalovat nebo připomÍnkovat) Úkony navrŽené příkazníkem
příkazci ke schváleni bez průtahů, v přiměřených lhůtách potřebných pro posouzení úkonů'6. Příkazce zajistí technické specifikace předmětu plnění'
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7. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi včas a ve sjednané výši odměnu sjednanou touto
smlouvou.
Příkazce uzavŕe smlouvu s vybraným dodavatelem až po doručení oznámení přĺkazce
o uplynutízákonných lhůt, ve kteých smlouva nesmí být uzavřena.

8. Příkazce bude písemně informovat příkazníka o podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem do
tří pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy.

9' Příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaŽeny
v projektových, technických a realizaćních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými
přišel při plněníze smlouvy do styku.

Vlll. Další uiednání

1' Příkaznĺk odpovídá za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadáni
veřejné zakázky a je povinen zajistit průběh zadávacího řízení v souladu s platnými právnímĺ
předpĺsy.

2' Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi nezbytnou součinnost v souladu s touto smlouvou.3. Příkazník neodpovíd á za vady, které byly způsobeny pouŽitím podkladů převzatých od příkazce,
u kterých příkazník ani přĺ vynaloŽení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na nevhodnost upozornil příkazce, ale ten na jejich pouŽití trval.4' Příkazník je povinen nahradit škody, které vzniknou V důsledku neplnění (porušení) smluvních
podmínek nebo právních předpisů příkazníkem. Pŕíkazník je povinen být po celou dobu plnění
smlouvy pojištěn pro případ vzniku škody podle předchozí věty tohoto bodu smlouvy. Pojistná
smlouva s minimálním pojĺstným limitem 2.000.000 Kč.

5' Smluvní strany prohlašují, že je-li v této smlouvě zakotvena povinnost (před) schválení úkonu
příkazcem, ačkoliv se jedná o plnění poskytnuté přĺkazníkem v rámci této smlouvy, pak
schválenĺm Úkonu ze strany příkazce nedochází k přenosu odpovědnosti za případně vzniklou
škodu z důvodu protĺprávnosti schváleného úkonu z přikaznika na příkazce' obdobně
protiprávní úkon učiněný příkazcem V důsledku chybných právních konzultací či podkladů
poskytnutých příkazníkem v rámci této smlouvy nezbavuje příkazníka odpovědnosti za vzniklou
škodu s tím spojenou.

6. Poruší-li přĺkaznĺk povinnost zajistit průběh zadávacího řízení v souladu se zákonem takovým
způsobem, Že bude nezbytné zrušení zadávacího řizení (rozhodnutím příkazce nebo
rozhodnutím Úřadu pro ochianu hospodářské soutěže), je příkazník povinen zaplatit přikazci
smluvní pokutu ve výši 15 o/o ze sjednané úplaty a provést navazujici zadávací řízenÍ bezplatně.7. Příkazník je oprávněn poŽadovat po příkazci smluvnĺ pokutu ve výši O,1 o/o ze sjednané odměny
příkazníka za každý den prodlení příkazce s platbou odměny'

8. Příkazce je oprávněn po příkaznĺkovi poŽadovat smluvní pokutu ve výši O,1 o/o ze sjednané
odměny za każdý den prodlení, pokud se příkazník ocitne v prodlení s plněním povinností
ohledně zákonem stanovené lhůty'

9. V případě práva příkazce na smluvní pokutu si příkazce vyhrazuje právo tuto sankci realizovat
tak, Že částku ve výši smluvní pokuty započte do částky dohodnuté odměny příkazníka, kterou o
částku smluvní pokuty sníŽí. o takovém postupu je však příkazce povinen příkazníka předem
písemně vyrozumět'

10' Smluvní pokuta nemá vliv na právo poŽadovat náhradu škody. Vpřípadě odpovědnosti za
škodu jedné ze stran smlouvy, bude povinnou stranou nahrazena pouze skutečná škoda.

11. Příkazník se zavazuje hradit veškeré náklady vzniklé přikazci porušením právních předpisů
činností nebo v souvislosti s činností příkazníka, zejména zákona o veřejných zakázkách

12. Příkazce nemůže po příkazníkovi poŽadovat náhradu pokuty, uloŽené Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěŽe v tom rozsahu, v němŽ byla pokuta orgánem dohledu navýšena pro
opakovanost správního deliktu zadavatele.

13. V případě, Že bude příkazce v prodlení se zaplacením odměny za plnění dle článku čtvrtého,
náleži příkazníkovi úrok z prodlení z dlužné částky za kaŽdý i zapoć,atý den prodlení, stanovený
podle nařízení vlády č.351/2013 Sb.

14. Smluvní strany jsou povĺnny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaŽené
v technických a realizačních podkladech, nebo o jĺných skutečnostech, se kteými přišly při
plnění smlouvy do styku. Tímto ujednáním není dotčena zákonná povinnost poskytovat
informace podle zvláštních zákonŮ.
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lX. Ukončení smlouvv

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, porušĺ_lĺ příkazník své povinnostĺ vyplývající

z této smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinnosti příkazníka se mimo
jiné povaŽuje takové jeho jednání, které můŽe poškodit práva aoprávněné zájmy přikazce
současně za situace, kdy na základě pĺsemné výzvy příkazce v dodatečně stanovené lhůtě
příkazník vadný stav neodstraní, případně vadný stav jiŽ nelze odstranit.

3. Příkazce je oprávněn odstoupĺt od smlouvy v případě, Že probíhá insolvenční řízení, v němŽ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku příkazníka nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, Že
majetek přikazníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

4. Smluvní strany s ohledem na předmět smlouvy vylučují moŽnost výpovědi pŕíkazu příkazníkem
dle ustanovení $ 2440 občanského zákoníku'

5. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li příkazce svoji povinnost poskytnout
příkazníkovi součinnost, zejm. poskytnout mu podklady nezbytně nutné k výkonu jeho činnosti
a vadný stav na základě písemné výzvy příkazníka příkazce v dodatečně stanovené lhůtě
neodstraní, případně vadný stav jiŽ nelze odstranit.

6. ZjistĹli některý z účastníků smlouvy překáŽky při plnění ze smlouvy, které znemoŽňují řádné
uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým zpŮsobem, oznámí to neprodleně druhé
smluvní straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překáŽek. Nedohodnou-li se strany
na odstranění překáŽek, popř. změně smlouvy, ve lhŮtě 7 dnů ode dne oznámení, můŽou
smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, Že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně
a prokazatelně vynalożené na plnění předmětu smlouvy.

7. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem
nebo jinými právními předpisy.

8. Učinky odstoupení nastávají dnem následujícĺm po dni, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupenĺ doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíż
porušení bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady
s odstoupením spojené' Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smĺuvní
pokutu.

X. Závěrečná uiednání

1. Nestanoví-li tato smlouva něco jiného, platĺ ustanovení občanského zákonĺku, případně
ustanovení ostatních obecně závazných právních předpisů ČR.

2' Smlouva je platná a účĺnná dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena okamŽikem, kdy obě
smluvní strany budou mít k dispozici oběma stranamĺ podepsané písemné vyhotovení smlouvy'3' Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně
nazvána,,Dodatek ke smlouvě" a očíslována' Změna smlouvy jinou neŽ písemnou formou se
vylučuje'

4' Pro případ, Že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo jejĺ převzetí
znemoŽní, má se za to, Že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že
písemnost byla doručena třetí den po jejím předání drŽiteli poštovní licence.

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu do Registru smluv podle zákona č.34012015 Sb.
(,,zákon o registru smluv") zašle ve lhůtě do 30 dnů od uzavření příkazce.

6. Příkazce nesouhlasí s postoupením smlouvy podle ustanovení s 1895 a násl' občanského
zákoníku.

7 ' Smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ dva obdrŽí příkazník a dva příkazce.
8. Učastníci prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána podle jejĺch pravé a svobodné vůle, nikoli v

tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Jejĺ text si přečetli a s
jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzují svýmivlastnoručnímĺ podpisy'

9' Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 23'01 .2o1g.

PLNÁ Moc

Příkazce dává touto smlouvou příkazníkovi plnou moc k zastupováni přikazce ve všech věcech
týkajících se předmětné veřejné zakázky a plnění dle této smlouvy
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2' Příkazník tuto plnou moc přijímá'
3. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazkŮ či povinnostĺ, ze kteých by příkazci vznikl

jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek, ani činnostĺ, ve kteých nelze pŕíkazce dle zákona
zastoupit.

V Boskovicích dne V Brně dne l

r=
WebSport {Sggg!!ľg service s.r.o. Statutární město Bľno, MC Brno-Bohunice

lng. Antonín Grha, starosta Mč
--_-...rtrl-l



pŘĺxnzľĺí snĺloUVA
uzavřená podle s 2430 a následujících občanského zákonĺku

Č
Č

íslo smlouvy přÍkazce
íslo smlouvy pŕíkazníka

08_034/íg/Ts

Příkazce:

!. Smluvnĺ stranv

Statutární město Brno
Městská část Brno_Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, PsČ 601 67
zgstoupené panem lng. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
lC : 44992785-08
DlČ : CZ44gg2785
Bankovní spojení : Komerční banka a's., pobočka Brno, nám. Svobody 21,

PSČ 631 31
Číslo účtu : 19_519o81o217to1oo

Příkazník: WebSport & Consulting servĺce s'r.o.
se sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
zastoupená panem Mgr. Martinem Budišem, jednatelem
lČ : 29277825
DtČ : CZ2g277825
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 107-2640520257
Společnost je zapsána v obchodním Ęstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vloŽka 70398'

uzav ir a ji
podle s 2430 a následujících občanského zákonĺku

nĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

pŘĺxnzľí sľvll_ouvu

ll. Předmět smlouvv

1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka obstarat za odměnu pro přĺkazce činnosti potřebné
pro přípravu, zadání a průběh podlimitní veřejné zakázky s názvem ,,Udržba vybavení sídliště
v MČ Brno-Bohunice" zadávané přĺkazcem jako zadavatelem v otevřeném řízeňí podle zákona
ć' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2' Činnosti, které se příkazník zavazuje obstarat, budou prováděny výhradně příkazníkem.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 16.11.2018 podaná pro

veřejnou podlimitní zakázku s názvem ,,Udżba vybavenísídliště v MČ Brno-Bohunice"'4' Příkazník provede při plnění této smlouvy, v souladu s platnými právními předpisy, především
zákonem o zadávání veřejných zakázek, pro příkazce zejména následující činnosti:

Činnosti přĺ přípravě a zahájenízadávacĺho řĺzení a ieho prŮběhu ve lhůtě pro podání nabídek:
a. zpracování návrhu Zadávacích podmínek (,,zP") v souladu s platnými právními předpisy

včetně stanovení lhůt potřebných k průběhu zadávacího řizeni, minimálně v podrobnostech
nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení (podmĺnek účasti), se stanovením
podmínek kvalĺfikace včetně poŽadavků kprokázání splnění poŽadovaných kritérií kvalifikace,
technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky, obchodních nebo jiných
smluvních podmínek v podobě (pro rjčastnÍky zadávacího řízení) závazného návrhu Smlouvy,

b. projednání návrhu ZP s příkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do ZP,



c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j

k.

t.

m.

n.

o.

v

p.

q.

r.

s.
t.

u,
V.

W

x

Żnracování návrhu Krĺtérií kvalifikace (kvalifikačních předpokladů) věetně poŽadavků

Á-a orokázání splnění poŽadovaných krĺtérĺí,

orojudnání návrhu Kritérií kvalifikace s přĺkazcem a zapracování přĺpadných přĺpomínek
'oříkazce 

$ 73,
Loracování návrhu Pravĺdel pro hodnocení nabídek, případně i návrhu Kritérií kvality,
projednání návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, přĺpadně i návrhu Kritérií kvality,
s příkazcem a zapracování případných připomĺnek příkazce,
zpracování návrhu Podmínek sestavení a podání nabídek,
projednání návrhu Podmínek sestavení a podánĺ nabídek s příkazcem a zapracování
případných přĺpomínek příkazce,
zpracování návrhu Dalších podmínek pro uzavření smlouvy,
projednání návrhu Dalších podmínek pro uzavření smlouvy s příkazcem a zapracováni
případných připom ínek příkazce,
zpracování návrhu Zadávací dokumentace ('ZD") v souladu s odsouhlasenýmĺ ZP, Kritérii
kvalĺfikace' Pravidly pro hodnocenĺ nabídek, případně i Kritérii kvality a Podmínkamisestavení
a podání nabídek případně Dalšími podmínkami pro uzavřenísmlouvy,
projednání návrhu ZD s přĺkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do ZD,
zpracovánĹ konečné verze ZD včetně všech příloh v elektronĺcké podobě pro potřeby
uveřejnění ZĐ na profĺlu zadavatele,
zpracování návrhu oznámení o zahájení zadávacího ŕízení (,,ZŘ') pro uveřejnění s Výzvou
neomezenému počtu dodavatelů k podání nabídky,
projednání návrhu oznámení o zahájení zŘ s přĺkazcem a zapracování případných
připomínek příkazce,
zpracování konečného znění oznámení o zahĄení ZŔ,
odeslánívšech oznámenív souladu s právními předpisy k uveřejnění,
zahájeni ZŘ v souladu s právnímĺ předpĺsy,
uveřejnění ZĐ na profĺlu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahď1ení ZR,
vypracování ZD v listinné podobě minimálně v jednom vyhotovení,
přejímánĺŽádostí dodavatelŮ o vysvětlení ZD,
vypracovánívysvětlení, uveřejňování, odesíláni a předávánívysvětlení ZD dodavatelům,
příprava formulářů pro jmenování Komise včetně všech podkladů nutných pro jednání
Komise,
vypracování a zajĺštění Jmenovacích dekretŮ a Cestných prohlášení pro členy a náhradníky
členŮ komisí,
rozeslání pozvánek na jednánĺ Komise.

Cinnostĺ v průběhu zadávací lhŮtv a po podání nabídek:
a. účast na všech jednáních Komĺse,
b. organizační zajištěnĺ zasedání Komise ohledně otevírání nabídek podaných elektronicky na

elektronickém nástroji příkazníka v souladu s platnou legislativou,
c. pracovníkům úřadu budou poskytnuty přístupové údaje k elektronickému nástrojĺ

k předmětné zakázce,
d. zpřístupnění a otevírání nabídek podaných elektronĺcky na elektronickém nástroji pŕíkazníka

za účasti Komise,
e. spoĺupráce na případných kontrolách a auditech souvisejícís veřejnou zakázkou,
f. vypracování písemného protokolu se seznamem nabídek, které byly otevřeny,
g' organizační zajištĺšní zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,
h. zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečŮ z hlediska splnění kvalĺfikace,
i' vypracování Žádostí o objasnění nebo doplnění doloŽených dokladŮ nebo informacĺ

předloŽených k prokázání kvalifikace,j' vypracování protokolu o zasedání Komĺse ohledně posouzenĺ kvalifikace,
k. vypracování a písemné zdůvodnění Mĺmořádně nízké nabídkové ceny (MNNC)'
i' zajĺštění vypracování oznámenĺ o vyloučení účastníka ZŔs odůvodněnĺm,
m. organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmínek účasti

(zadáv ací ch pod m ĺne k),
n. zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hledĺska splnění podmínek účasti,
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o. Vypracování Žádostí o objasněnĺ doloŽených dokĺadů nebo informací předloŽených
k prokázání splnění podmínek účastĺ,

p. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmínek účastĺ
q. vypracováníŽádosti o pĺsemné zdŮvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
r. Vypracování stanovĺska k objasnění mimořádně nízké nabĺdkové ceny pro posouzení

příkazcem,
s. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení mĺmořádně nízké nabídkové

ceny,
t' zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
u' zajištění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
V. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněžní jistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
w. organizační zajištění zasedání Komise ohledně hodnocenĺ nabídek podle pravidel pro

hodnocení nabídek,
x. předání podkladových materiálŮ včetně rozboru nabídek pro zasedání Komise ohledně

hodnocení nabídek,
y. zpracování protokolů o zasedání Komise ohledně hodnocení nabídek,
z. vypracováníZprávy o hodnocení nabídek.

Činnosti příkazníka spojené s vÝběrem dodavatele a ukončením zadávacího řízení:
a. vypracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele,
b. zpracování případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽení doposud nedoloŽených

dokladů o kvalifikaci, vzorků nebo dalších informací a dokladů, pokud nebyly doposud
doloŽené a případné vyloučení účastníka, kteý řádně nesplnil poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů,
d' zajištění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
e' zajĺštění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
f. zajištění odeslání oznámení o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně zpracování

všech potřebných formulářů,
g' zpracování Výsledku posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele,
h. zpracování oznámení o výběru dodavatele,
ĺ' zajištění doručení oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávacího řízeni,j. zpracování písemného návrhu rozhodnutí o námitce stěžovatelů,
k. zpracování návrhu vyjádřenízadavatele k podanému návrhu,
l. zpracování a zajištění zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení,
m. doručení Oznámení o uzavření smlouvy uchazečům,
n. zpracování písemné zprávy zadavatele,
o. zajištěnívrácení případných ukázek a vzorků,
p' zajĺštění zpracování a zveřejnění oznámení o zrušenĺ zadávacího řízení (v případě zruŠení

zadávacího řízení),
q. vypracování stanoviska zadavatele k námitkám v termínu stanoveném zákonem o veřejných

zakázkách,
r. návrh rozhodnutí zadavatele o námitkách a odůvodnění návrhu,
s' vypracování stanovĺska zadavatele v řízení o přezkoumání úkonŮ zadavatele orgánem

dohĺedu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách,
t. předání příslušné dokumentace veřejné zakázky vztahujícĺ se k namítanému poruŠení

záRona orgánu dohledu spolu s vyjádřením příkazce k návrhu stěŽovatele,
U' úkony směřující k řádnému dokonöení zadávacího ŕízení po rozhodnutí orgánu dohledu,
V. příprava podkladů, které je podle zákona zadavatel povĺnen poskytnout orgánu dohledu,
w' vypracování stanoviska v řízení o uloŽení sankce v termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
X. kompletace dokumentace pro archivaci, včetně exportu dokumentace a nabídek z portálu

E-ZAK na CD,
Y . předání veškeré uspořádané dokumentace z prŮběhu zadávacího řízení.

Příkazník mĺmo výše uvedené:
a. po celou dobu zadávacího řízení povede evĺdenci všech úkonů,
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b. po celou dobu trvání smlouvy zajistí uveřejňování dokumentů, formulářů a ĺnformací
v souladu s poŽadavky platných právních předpisů,

c. zajĺstí odesílání korespondence, kterou je povĺnen podepsat zadavatel, pokud se
v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,

d. poskytne potřebné právní a odborné poradenství v souvĺslosti se zadávacím řizením podle
této smlouvy,

e. doloŽí všechna zaslaná potvrzení o uveřejnění zaslané UŽivatelskou podporou Věstníku
veřejných zakázek nebo Ústřednĺm věstníkem EU do kompletního vyhotoveni zadávací
dokumentace,

f. vypracuje všechny dalšídokumenty a podklady nutné pro řádný průběh veřejné zakázky,
g. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
h. upozorní příkazce na nezbytnost provedenĺ tikolů, které je povinen příkazce provést sám

a které jsou nutné pro řádný průběh zadávacího řízení.

Pokud v demonstratĺvním výčtu dílčích činností nejsou některé činnostĺ uvedeny, pak vŽdy platí,
że příkaznĺk je povinen připravit pro přĺkazce veškeré potřebné podklady, zorganizovat
a provést veškeré potřebné činnosti a odeslat a uveřejnit veškeré potřebné doklady, jak
vyplývají ze znění zákona a v souladu se zákonem, s výjimkou činnostĺ vyhrazených podle
zákona výl učně příkazcĺ.
K činnostem zákonem vyhrazenÝm příkazci patří: výběr dodavatele, vyloučení účastnĺka
zadávacího řízení, zrušení zadávacĺho řízení, rozhodnutí o námĺtkách.

5. Kontaktnĺ osobou přĺkazce, oprávněnou poskytovat informace, podklady a souöinnost
k řádnému plnění smlouvy ze strany přÍkazce je lng' otakar Kamarád, mob.: '602 511 995.
Kontaktnĺ osobou přĺkazníka, zastupující příkazníkav záleŽitostech předmětné veřejné zakázky,
je pan Mgr' Martĺn Budiš, mobil č. 775 337 535.

l|l. Doba a místo plnění

1' Příkazník se zavazuje předat příkazci veškeré podklady a provést technickou a odbornou
pomoc v takových termínech, aby příkazce mohl uzavřĺt smlouvu s vybraným dodavatelem
do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek protĺ rozhodnutĺo výběru dodavatele.

2. Předpokládané termíny průběhu zadávacího řĺzení:
ZahĄení březen _ duben 2019
Vyhodnocení nabídek do květen - červen 2019
Předpokládané ukončenído červenec _ srpen 2019

3. Uvedené termíny jsou orĺentační a jsou závislé na včasném schválení zadávacích podmínek
příkazcem, na rozhodnutí příkazce o výběru dodavatele a rozhodnutĺ o provedení úkonů,
o kterých musí ze zákona rozhodnout příkazce sám, i včasném poskytnutĺ součinnosti ze strany
pŕíkazce' Termíny budou v případě námitek uchazečů prodlouŽeny o zákonné lhůty a dobu
trvánísprávního řízení vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe.

4. obě strany se dohodly na zahájení činnosti přĺkazníka ihned po podpisu smĺouvy, přičemŽ
příkazce má právo zahájení zadávacího ŕízení jednostranně určit.

5. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do dne předání kompletní dokumentace o průběhu
zadání veřejné zakázky pro archĺvaci přÍkazci a zaplacení odměny příkazníkovi příkazcem.
o předání kompĺetní dokumentace jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

6' Místem plnění je sídlo pŕíkazce, místo plnění veřejné zakázky, sídlo příkazníka a případně další
místa dohodou smluvních stran urÖená.

ĺV. odrĺrěna přĺkazĺlíką

1' odměna příkazníka je sjednána podle kaĺkulace předpokládaných nákĺadŮ pŕíkazníka
a obsahuje všechny náklady pťíkazníka souvisejícĺ s plněním smlouvy, pokud smlouva
nestanovíjĺnak.
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2. Smluvní strany se dohodly na odměně za řádné provedení ěĺnností sjednaných smlouvou
ve výŠi 30.000 bez DPH.

3. K odměně bude připoětena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanĺtelného plnění' Změna
odměny je moŽná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to
o částku odpovídajícízvýšení nebo sníŽenĺ sazby DPH.

4. odměna obsahuje zejména:
r náklady spojené s telefonem, poštovným apod.,
o náklady na zveřejňování všech úkonů, které musí být ze zákona v průběhu zadávacího

řízenĹ zveřejněny v i nform ačn ím systém u veřej ných zakázek,
. náklady na cestovné,
. mzdové náklady pracovníkŮ přĺkazníka,
. ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího ťízení'
. zvýšené náklady vzniklé přĺpadnými námitkami uchazečŮ,
o ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh soutěŽe.

5. odměna neobsahuje cenu odborných posudků či dalšĺch nutně či účelně vynaloŽených nákladů
vzniklých v důsledku mimořádných okolností.

6. NesplnĹli příkazník povinnosti sjednané touto smlouvou, odměna mu nebude Vyplacena nebo
bude přĺkazcem přiměřeně krácena. Nevyplacení odměny nemá vliv na právo přĺkazce
na náhradu škody, zpŮsobené pŕíkazci porušením povĺnností ztéto smlouvy.

7. V případě zrušení zadání veřejné zakázky na základě rozhodnutí přĺkazce náležÍ příkazníkovi
odměna sníŽená o poměrnou část odměny připadající na dosud nevykonané činnosti'

V. Faktuľace a platební podmĺnkv

1 . odměna bude příkazníkovi hrazena po vystavení faktur. Příkazník vystaví faktury takto:
a. prvnífakturu vystaví příkaznĺk po otevírání nabídek na částku 15.000 bez DPH,
b. druhou (konečnou) fakturu ve výši 15.000 bez DPH vystaví přĺkazník po uveřejnění

výsledků zadávacího řÍzení ve Věstníku veřejných zakázek nebo Ústředním věstníku EU
a po předánĺ kompletníarchĺvnídokumentace o průběhuzadání veřejné zakázky.

2. Faktury budou obsahovat náleŽitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem
Ö.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšÍch předpĺsů.

3. Přĺkazník ve faktuře vyčĺslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH.

4' Příkazce vrátí příkazníkovi fakturu, která nemá předepsané náleŽitosti je neúplná nebo
nesprávná.

5. Příkazce není v prodlení, uhradí-li aŽ správnou a úplnou fakturu obsahujícĺveškeré předepsané
náleŽitosti.

6. Splatnost daňového dokladu je 30 dnŮ od data odeslání příkazci (den odeslání se do lhůty
nezapočítává). V pochybnostech se má za to, że faktura byla příkazcĺ doručena třetí den po
odeslání' Za datum úhrady se povaŽuje den připsání dluŽné částky na účet příkazníka.

7 ' Pokud bude z jakéhokoliv důvodu na straně pŕíkazce soutěŽ před jejím zahĄením nebo v jejím
průběhu zľušena nebo pozastavena, vyfakturuje příkazník pouze část sjednané odměny a to: při
rozhodnutí o zrušení zadání před otevíráním nabídek ve výši 6a % ze sjednané odměny, při
rozhodnutí o zrušení zadání po otevírání nabídek, ale před posouzením a hodnocením nabĺdek
ve výši 75 o/o ze sjednané odměny, při rozhodnutí o zrušení po posouzení a hodnocení nabĺdek
ve výši 9a o/o ze sjednané odměny'

Vl. Fovinnosti přĺkazníka

1, Příkazník bude postupovat pťi zařizování záleŽitostí dle této smlouvy s odbornou péčí a pečlĺvě
podle svých schopností a v zájmu příkazce. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat podle
pokynů přikazce, zápĺsů a dohod smluvních stran, přitom je povinen postupovat podle
příslušných ustanovení platných právních předpĺsů, které se vztahují na zadání veřejné
zakäzky' Příkazník oznámí bez zbytečného odkladu přĺkazcĺ všechny okolnosti, které zjĺstĺl při
obstarávání záĺeŽitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynŮ nebo zájmŮ pŕíkazce.
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2. Příkazník je povĺnen zachovávat mlěenlivost o všech záleŽitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvĺslosti s prováděním čĺnností podle této smlouvy.3. Příkazník pouŽije všechny materiály, které obdżí od příkazce v souvislostĺ s plněním výhradně
pro Účel plnění smlouvy' Po skončení plnění (dílčího plnění ze smlouvy), předá přítazníx
příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislostĺ s plněním smlouvý'přévzal.4. Příkaznĺk prohlašuje, Že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlôuvy.5. Po obdrŽení identĺfikačních údajů členů a náhradníků komise od příkazce vypracuje příkazník
jmenovací dekrety a čestná prohlášení členů a náhradníků komĺse a předá íé pľĺr<äzii, včetněpozvánek na jednání komise. Příkazník vypracuje oznámení o jmenování členem
a náhradníkem komise, jakmĺle od příkazce obdrä identiłikačníúdaje členů á náhradníkŮ.6. Příkazník svolává jednání komĺse.7. Příkazník nemŮŽe bez písemného souhlasu příkazce předat zajištění svých povinností
vyplývajících z této smlouvy třetí osobě8' Příkazník fieho' zástupci) se bude zúčastňovat jednání Komise a při jednání Komise plnit
povĺnnosti, vyplývající mu z této smĺouvy.9. PŕíkaznÍk je povinen zachovávat mlčenlĺvost o všech záleŽĺtostech, o nĺchŽ se dozvěděl
v souvislosti s prováděním předmětných činností. PřÍkazník pouŽije všechny materiály, které
obdżí od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účeĺu smlouvy' Po
skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, prôoá příkazník přĺrazci všechny materiály,
které od příkazce v souvĺslosti s plněním převzal.

' 10. Pťíkaznlk je povinen vŽdy před vlastním provedením jednotlivých písemných Úkonů tyto
elektronickou poštou odeslat příkazci kposouzení a schválení. Pŕíkazce je pôvinen posoudit
a schválĺt úkony bez průtahů a písemně (opět elektronĺckou poštou) je [otvrdĺt'příkázníkovĺ,případně vznést písemné námitky.

't1. o námitkách příkazce je povĺnen příkazník rozhodnout bez prťltahů. Přitom je povinen upozornĺt
příkazce na hrozící rizĺka,jako např. prodlouŽení lhůt plnění, zvýšení náklaoů, äj.

12' Příkazník se zavazu)e postupovat po celou dobu pinění smlóuvy s náleŽitorr odbornou péčí,
zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy příkazce, která zná a má znát, oznámĺt příkazci
všechny okolnosti, které zjistil při vykonávání činnostĺ a jeŽ mohou mít vĺĺv na změnu pokynťl
příkazce, upozornit příkazce na nevhodnost předaných dokumentací, přĺpadně nevhodných
pokynů příkazce v rámci plněnísmlouvy'

13. Přĺkazník dává příkazci souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahua za podmínek vypĺývajícĺch z příslušných právních předpĺsťr 
-(zejméńa -ze 

zákona
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacĺm, v platném znění).

14. Př'|kazník prohlašuje, Že v době podpisu této smlouvy není podjatý vá smyslu ustanovení $ 44
zákona. Příkazník dále prohlašuje, Že pokud by v průběhu zaďávacího řízení nastaly nové
skutečnosti ve vztahu k podjatostĺ, bezoďkladně týto oznámí pťíkazci' Pokud tak neučiní, má se
zato, že Žádné změny nenastaly.

Vll. Spolupůsobení. pľáva a povinnosti příkazce

2. Příkazce prohlašuje, Že má zřizen profil zadavatele s údaji vyzäobúanými platnými právními
předpĺsy.

3. Příkazce ustanoví komisĺ a poskytne identĺfikační údaje jejích členů a náhradníků příkazníkovĺ
nejméně 10 dnů před prvním jednáním komise'4. Přikazce je povĺnen poskytovat přikazníkovi během trvání smlouvy součinnost a předávat včas
úplné, pravdĺvé informace a podklady, potřebné pro věcné plnění smlouvy.5. Příkazce bude posuzovat (schvalovat nebo připomínkovat) úkony navržené příkazníkem
příkazci ke schválení bez prŮtahů, v přiměřených lhůtách potřebných pro posouzení úkonŮ.

9 Př'|kazce zajistí technické specĺfĺkace předměiu plněnĺ.7. Příkazce je povinen zaplatĺt příkazníkovi včas a ve sjednané výši odměnu sjednanou touto
smlouvou.

8. Příkazce uzavře. sm]oyvu s vybraným dodavatelem až po doručení oznámení pŕíkazce
o uplynutí zákonných lhůt' ve kterých smĺouva nesmí býtuzavřena.
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9' Příkazce bude písemně informovat příkazníka o podpĺsu smlouvy s vybraným dodavatelem
do tří pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy.

10' Příkazce je povĺnen zachovávat mlčenliv'ost o všech údajích, které jsou obsaŽeny
v projektových,- technických a realizačních podkladech, nebo o jinýth śkutečnostech, se kteýmipřišel při plněníze smlouvy do styku.

Vlll. Další uiednání
1' Přlkazník odpovídá za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadán'lveřejné zakázky a je povinen zajistii pitnen zadáłacího řízeni v souĺadu s platnými právnímĺ

předpisy.

? ?i.i\^.ce je povĺnen poskytnout příkazníkovi nezbytnou součinnost v souladu s touto smlouvou'3' Přĺkazník neodpov.íd á za vady, kte1e b-yly způsobóny pouŽitím podkladů převzatých od příkazce,
u kteých příkaz.ník. anĺ při vynaloŽeni úeŠkeré ooborné péče nemohl zjĺstit jejĺch nejhodnost,případně na nevhodnost upozornil příkazce, ale ten na jeji'clt pouŽití trval.4' Příkazník je povinen nahradit škody, které vzniknou v'd'ůsleäku neplněnĺ (porušení) smluvníchpodmínek nebo právních předpisů příraznĺtem. Příkazník je povinen být ôo celou áooú plnenĺ
smlouvy pojištěn pro případ vzniku škody podle předchozi uéty tohoto bodu smlouvy. ľó;istna
smlouva s minimálním pojistným limitem ż.ooo.oob re.5' Smluvní strany prohlašují, Že je-li v této smlouvě zakotvena povinnost (před) schválení Úkonupříkazcem, ačkoliv se jedná o plnění poskytnuté příkaznikem v rámcĺ této smlouvy, pak
schválením úkonu ze strany příkazce nedochází k přenosu odpovědnosti za případně vźniklouškodu z důvodu protiprávnosti schváleného úkonu z příkázníRa na přĺ'kazce' obdobněprotiprávní úkon učiněný příkazcem V důsledku chybnýóh právních konzultací öi podkladů
poskytnutých příkazníkem v rámci této smlouvy nezbávujô příŘazníka odpovědnosti zá vzniklou
škodu s tím spojenou.6' PorušĹli příkazník povĺnnost zajistĺt prŮběh zadávacího řízení v souladu se zákonem takovýmzpůsobem, Že- bude nezbytné zrušení zadávacího řÍzení 1roińoánutĺm příkazce nebo
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe), je příka)ník povĺnen zaplatit příkazci
smluvnĺ pokutu ve výši 15 o/o ze sjednané Úplaty a provéőt'naiazující za,dávací řízenĺ oezplatně.

7 ' Pťťĺkazníkje oprávněn poŽadovat po příkazci smluvní pokutu u" uýsi a,1 o/o ze sjednané odměnypříkazníka zakaŽdý den prodlení příkazce s platbou odměny.8' Př.íkązce je oprávněn po příkazníkovĺ poŽaäovat smluvní pokutu ve výšĺ O,1 o/o ze sjednané
odměny za każdý den prodlení, pokud se příkazník ocĺtne v prodleńí s jlnění* poíiňnostĺ
ohledně zákonem stanovené lhŮty.9' V případě práva příkazce na smiuvnÍ pokutu si příkazce vyhrazuje právo tuto sankcĺ realizovat
tak, že částku ve výši smluvní pokuty započte do částky d-ohodnűté odměny příkazníka, kterou
o částku smluvní pokuty sníŽí. o takovém postupu je všär příkazce povĺnen přĺkazníra předem
písemně vyrozumět.

10' Smluvní pokuta nemá vliv na právo poŽadovat náhradu škody. Vpřípadě odpovědnostĺ
1a.škodu jedné ze stran smlouvy, bude povinnou stranou nahrazen a pouze skutečná škoda.11' Příkazník se zavazuje hradit veŠkeré'náklady vzniklé příkazcĺ poŕušénĺm právních přeápĺsu
činností nebo v souvĺslosti s ěinností pťíkazníká, zejména zákona o veřejných 

'zakázkácń.
12' Pŕíkazce nemůŽe po příkazníkovi poŽadovat náhradu pokuty, uloŽenä''Úř";;;;.'ächranu

hospodářské soutěŽe v tom rozs.ahu, v němŽ byla poŘuta órgánem dohledu nävýšena pro
opakovanost správního delĺktu zadavatele

13' V případě, Že bud.e-příkazce v prodlení se zaplacením odměny za plnění dle článku čtvrtého,
náleží příkazníkovĺ Úrok z prodlení'z dlużné částky za każdý i zápoĺäry den prodlení, stanovenýpodle nařízeni vlády č. 351/20.13 Sb.'ĺ4' Smluvní strany jsou po-vinny zachovávat mĺčenlivost o všech Údajích, které jsou obsaŽené
v technických a realĺzačních podkladech, nebo o jiných skutečnosiech, se rtánymi přišly připlnění smlouvy do styku. Tímto ujednáním neni dotčena zákonná povinnośt pósryíovat
informace podle zvláštn ích zákonů.

ĺX. L'!končeľ-lí smloĺ'ĺvv
Smĺouvu lze ukončit písemnou dohodou.
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2 Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, porušĹlĺ příkaznĺk své povinnostĺ vyplývající
z této smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinnosti příkazníka se'mimo
jiné povaŽuje takové jeho jednání, které můŽe poškodit práva a oprávnén é zĄmy přĺkazce
současně za situace, kdy na základě písemné výzvy příkazce v dodatečně stanovené lhůtě
příkazník vadný stav neodstraní, případně vadný stav jiŽ nelze odstranit.
Pŕíkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, Že probíhá insolvenční řízení, v němŽ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku příkazníka nebo byl insolvenční návrh zamĺtnut proto, Že
majetek příkazníka nepostačuje k úhradě nákladů ĺnsolvenčního řízení.
Smluvní strany s ohledem na předmět smlouvy vylučují moŽnost výpovědĺ příkazu příkazníkem
dle ustanovení $ 2440 občanského zákoníku
Přťlkazn|ťĺkje oprávněn od této smlouvy odstoupit, porušĹli příkazce svoji povĺnnost poskytnout
příkaznĺkovi součĺnnost, zejm. poskytnout mu podklady nezbytně nutné k výkonu jeho ěinnosti
a vadný stav na základě písemné výzvy příkazníka příkazce v dodatečńě stańovené lhůtě
neodstraní, případně vadný stav jiŽ nelze odstranĺt.
Zjistí-li některý z účastníků smlouvy překáŽky při plnění ze smlouvy, které znemoŽňují řádné
uskutečnění čĺnností spojených s plněním dohodnutým způsobem, ožnámĺto neprodleně druhé
smluvnístraně, se kterou se dohodne na odstranění daných překáŽek.
Nedohodnou-li se strany na odstranění překáŽek, popř. żměně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne
oznámení, můŽou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tĺm, že si vzájemně vyrovnají náklady
los.ud účelně a prokazatelně vynaloŽené na plnění předmětu smlouvy. 

-

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupĺt za podmĺnek stanovených občanským zákoníkem
nebo jinými právními předpisy.
Učinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dnĺ, kdy bylo písemńé oznámení
o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, kierá 

-porušila 
povinnost, jejíŽ

porušení bylo dŮvodem pro odstoupení od smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náxĺaäy
s odstoupením spojené. Tím nenídotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvńĺ
pokutu.

X. Závěreěná uiednání

1. NestanovĹli tato smlouva něco jĺného, platí ustanovení občanského zákoníku, případně
ustanovení ostatních obecně závazných právních předpĺsů CR.2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. Smĺouva je uzavřena okamŽĺkem, kdy obě

- smluvnístrany budou mít k dispozici oběma stranami podepsané písemné vyhotovení smlóuvy.3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou formou a jakákoiĺv změna smlouvy musí být výslovně
nazvána,,Dodatek ke smlouvě" a očíslována. Změna smlouvy jinou neŽ písemnou-formou se
vylučuje.

4' Pro přĺpad, Že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetĺ
znemoŽní, má se za to, Že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, że

- písemnost byla doručena třetí den po jejím předání drŽĺteli pošiovní'licence.5. Sm'luvní strany se dohodly, Že smlouvu do Regĺstru smluv podle zákona č,.34012115 Sb.
^ b?9xon o registru smluv") zašle ve lhůtě do 30 dnů od uzavřenípříkazce.6. Příkazce nesouhlasí s postoupením smlouvy podle ustanovení s 1895 a násl. občanského

zákoníku.

I Smlouv'a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichż dva obdrŽí pŕíkazníka dva příkazce'8. Učastníci prohlašují, Že tato smĺouva byla sepsána podle jejich pŕavé a svobodně vůle, nikolĺ
v tísni nebo za jĺnak nevýhodných podmínek, po vzď1emńem pro.|ednání' Její text si přečetlĺ
a s jeho obsahem souhlasí, coż stvrzují svýmĺ vlastnoručními podpĺsy.9. Uzavťení smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno_Bohunĺce dne 20.O2.2o1g.

P!.NA MOC

Příkazce dává touto smĺouvou příkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce ve vŠech věcech
ýkajících se předmětné veřejné zakázky a plnění dle této smlouvy.
Příkazník tuto plnou moc přijímá.

3.

4.

5.

6

7

I

1

2.

I



3 Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazkŮ či povinností, ze kteých by příkazcĺ vznikljakýkoliv finanční nebo hmotný závazek, ani čĺnností, ve ktených neEé příkazce dle zákona
zastoupit.

V Boskovicích dne ĺ--., .. V Brně dne

-

,f
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& Consulting service s.r.o. Statutární město Brno, MG Brno-Bohunice
? !ng. Antonín Cľha, starosta Mč

I



PRIKAZNI SMLOUVA
uzavřená podle s 2430 a následujících občanského zákoníku

Čĺsl
Čĺsl

o smlouvy příkazce
o smlouvy příkaznika

08-035/'t9/TS

l. Smluvnĺ stranv

Přĺkazce: Statutáľní město Bľno
Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
se sídlem Brno, Domĺnikánské náměstí 1, PsČ 601 67
zastoupené panem lng. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-BohunicelČ : 44992785-08
DlČ : CZ44gg2785
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,

PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-519o81o217to1oo

Přĺkazník: WebSport & Consulting service s.r.o.
se sídlem Dr. Svěráka 'ĺ3, 680 01 Boskovice
z-astoupená panem Mgr' Martinem Budišem, jednatelem
lČ : 29277825
DlČ : CZ2g277825
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Císlo účtu : 107-2640520257
Společnost je zapsána v obchodním Ęstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vloŽka 70398.

uzavíraji
podle s 2430 a následujících občanského zákoníku

níŽe uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

pŘĺxłzlrlĺ smlouvu

!l. Předmět smlouvv

1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka obstarat za odměnu pro příkazce činnosti potřebné
pro přípravu, zadání a průběh nadlimitní veřejné zakázky s názvem ,,ÚdrŽba veřejné zeleně
v MC Brno-Bohunice" zadávané příkazcem jako zadavatelem v otevřeném řízení podle zákona
č'.13412016 Sb', o zadávánÍ veřejných zakázek.

2. Činnosti, které se příkazník zavazuje obstarat, budou prováděny výhradně příkazníkem.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 16.11.2018 podaná pro

nadlimitníveřejnou zakázku s názvem ,,ÚdrŽba veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunĺce".4' Pŕíkazník provede přĺ plnění této smlouvy, v souladu s platnými právnímĺ předpisy, předevšĺm
zákonem o zadávání veřejných zakázek, pro příkazce zejména následující činnosti:

Činnosti při přípravě a zaháienízadávacího řízení a ieho průběhu ve lhůtě pro podání nabídek:
a' zpracování návrhu Zadávacích podmínek (,,zP") v souladu s platnými právnímĺ předpisy

včetně stanovení lhůt potřebných k prťlběhu zadávacího řizení, minimálně v podrobnostech
nezbytných pro účast dodavatelŮ v zadávacím řízeni (podmínek účastĺ), se stanovením
podmínek kvalifikace včetně poŽadavků kprokázání splnění poŽadovaných kritérií
kvalifikace, technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky, obchodních nebo
jiných smluvních podmínek v podobě (pro Úöastníky zadávacího řízení) závazného návrhu
Smlouvy,

b. projednání návrhu ZP s přikazcem a zapracování případných připomínek přĺkazce do ZP,
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c' zpracování návrhu Kritérií kvalifikace (kvalifikačních předpokladů) včetně poŽadavků na

prokázání splněn í poŽadovaných kritérií,
d. projednání návrhu Krĺtérĺí kvalĺfikace s příkazcem a zapracování případných připomínek

příkazce $ 73,
e. zpracování návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, případně i návrhu Kritérií kvalĺty,f. projednání návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, případně i návrhu Krĺtériĺ kvality,

s přĺkazcem a zapracování případných připomínek příkazce,
g' zpracování návrhu Podmínek sestavení a podání nabĺdek,
h. projednánĺ návrhu Podmínek sestavení a podánĺ nabídek s příkazcem a zapracování

případných připomínek příkazce,
i. zpracování návrhu Dalších podmínek pro uzavření smlouvy,j. projednání návrhu Dalších podmínek pro uzavření smlouvy s příkazcem a zapracování

případných připomínek příkazce,
k. zpracování návrhu Zadávaci dokumentace (,,ZD") v souladu s odsouhlasenými ZP, Kritérii

kvalĺfikace, Pravidly pro hodnocení nabídek, případně ĺ Kritérii kvality a Podmínkami
sestavení a podání nabídek případně Dalšími podmínkami pro uzavření smlouvy,l. projednání návrhu ZD s příkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do ZD,

m' zpracování konečné verze ZD včetně všech příloh v elektronické podobě pro potřeby
uveřejnění ZĐ na proÍilu zadavatele,

n. zpracování návrhu oznámení o zahĄeni zadávacího řízení (,,ZŘ") pro uveřejnění s Výzvou
neomezenému počtu dodavatelů k podání nabídky,

o. projednání návrhu oznámení o zahĄeni zŔ s příkazcem a zapracování případných
připomínek příkazce,

p. zpracování konečného znění oznámení o zahájení ZŘ,
q' odeslání vš.ech oznámení v souladu s právními předpisy k uveřejněnĺ,
r. zahájeni ZŘ v souladu s právnĺmi předpisy,
s. uveřejněnÍ ZD na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení ZŔ,
t. vypracování ZĐ v listĺnné podobě minimálně v jednom vyhotovení,
u. přejímáníŽádostí dodavatelů o vysvětlení ZD,
V. vypracování vysvětlení, uveřejňování, odesílání a předávání vysvětlení ZD dodavatelům,
w. příprava formulářů pro jmenování Komise včetně všech podkladů nutných pro jednání

Komise,
x. vypracování a zajištění Jmenovacĺch dekretŮ a Čestných prohlášení pro členy a náhradníky

členů komisí,
y. rozeslánÍ pozvánek na jednání Komise.

Činnostĺv průběhu zadávací lhůtv a po podání nabídek:
a. účast na všech jednáních Komise,
b' organizační zajištění zasedánĺ Komise ohledně otevĺrání nabĺdek podaných elektronicky na

c.
elektronickém nástroji příkazníka v souladu s platnou legislativou,
pracovníkŮm úřadu budou poskytnuty přístupové Údaje k elektronickému nástroji
k předmětnézakázce,
zpřístupnění a otevírání nabídek podaných elektronicky na elektronickém nástroji příkazníka
za účasti Komĺse,
spolupráce na případných kontrolách a auditech související s veřejnou zakázkou,
vypracování písemného protokolu se seznamem nabídek, které byly otevřeny,

. organizační zajištění zasedánĺ Komise ohledně posouzení kvalifikace,
zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifĺkace,
vypracování Žádostí o objasnění nebo doplnění doloŽených dokladů nebo informací
předloŽených k prokázání kvalifikace,
vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzenĺ kvalifikace,
vypracování a písemné zdŮvodnění Mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC),
zajištěnívypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
organizační zajištění zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmínek účasti
(zadáv ací ch pod m í nek),
zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hlediska splnění podmínek účasti,

d
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o. Vypracování Žádostí o objasnění doloŽených dokladů nebo informací předloŽených
k prokázání splnění podmínek účasti,

p. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmínek účastĺ
q. vypracováníŽádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
r. vypracování stanoviska k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pro posouzení

příkazcem,
s' vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení mimořádně nízké nabídkové

ceny,
t. zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů
u. zajištěnĺ oznámení o vyloučení uchazečům, jejĺchŽ nabídky byly vyřazeny,
V. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněŽní jistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
w. organĺzační zajĺštěnÍ zasedánĺ Komise ohledně hodnocenĺ nabídek podle pravidel pro

hodnocení nabídek,
X. předání podkladových materiálů včetně rozboru nabídek pro zasedánĺ Komise ohledně

hodnocení nabídek,
y. zpracovánĺ protokolů o zasedání Komise ohledně hodnocení nabídek,
z. vypracováníZprávy o hodnocení nabídek.

Čĺnnosti příkazníka spoiené s vÝběrem dodavatele a ukončením zadávacího řízení:
a. vypracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele,
b' zpracování případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽení doposud nedoloŽených

dokladů o kvalifikaci, vzorků nebo dalších informací a dokladů, pokud nebyly doposud
doloŽené a případné vyloučení účastníka, který řádně nesplnĺl poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
d. zajištění vypracování oznámení o vyloučení Účastníka ZŘ s odůvodněním,
e. zajĺštění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
f. zajištění odeslání oznámení o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně zpracovánÍ

všech potřebných formulářů,
g. zpracování Výsledku posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele,
h. zpracování oznámenĺ o výběru dodavatele,
i. zajištění doručení oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávaciho řízení,j. zpracování písemného návrhu rozhodnutĺo námitce stěŽovatelů,
k. zpracování návrhu vyjádřenízadavatele k podanému návrhu,
l. zpracování a zajĺštěnízveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízeni,
m. doručení oznámení o uzavření smlouvy uchazečům,
n. zpracování písemné zprávy zadavatele,
o. zajištění vrácení přĺpadných ukázek a vzorků,
p. zajĺštění zpracování a zveřejnění oznámení o zrušení zadávaciho řízenĺ (v případě zrušení

zadávacího řízení),
q. vypracování stanoviska zadavatele k námitkám v termínu stanoveném zákonem o veřejných

zakázkách,
r. návrh rozhodnutízadavatele o námitkách a odůvodnění návrhu,
s. vypracování stanoviska zadavatele v řÍzení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem

dohledu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách,
t. předání příslušné dokumentace veřejné zakázky vztahujĺcí se k namítanému porušení

zákona orgánu dohledu spolu s vyjádřením příkazce k návrhu stěŽovatele,
u. úkony směřující k řádnému dokončení zadávacího ŕízení po rozhodnutĺ orgánu dohledu,
V. příprava podkladů, které je podle zákona zadavatel povinen poskytnout orgánu dohledu,
w. vypracovánÍ stanoviska V řízeni o uloŽení sankce V termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
x. kompletace dokumentace pro archivaci, včetně exportu dokumentace a nabídek z portálu E-

ZAK na CD,
y. předání veškeré uspořádané dokumentace z průběhu zadávacího ŕízení.
Příkazník mimo vÝše uvedené:
a. po celou dobu zadávacího řÍzení povede evidenci všech úkonů,
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b. po celou dobu trvání smlouvy zajĺstí uveřejňování dokumentů, formulářů a informací
v souladu s poŽadavky platných právních předpisů,

c. zajistí odesílání korespondence, kterou je povinen podepsat zadavatel, pokud se
v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,

d. poskytne potřebné právní a odborné poradenství v souvislosti se zadávacím řízením podle
této smlouvy,

e. doloŽĺ všechna zaslaná potvrzenĺ o uveřejnění zaslané UŽivatelskou podporou Věstníku
veřejných zakázek nebo Ústředním věstníkem EU do kompletního vyhotoveni zadávací
dokumentace,

f. vypracuje všechny dalšídokumenty a podklady nutné pro řádný průběh veřejné zakázky,
g. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
h' upozorní příkazce na nezbytnost provedení úkolů, které je povĺnen příkazce provést sám

a které jsou nutné pro řádný průběh zadávacího řízeni'
Pokud v demonstrativním výčtu dílčích činností nejsou některé činnostĺ uvedeny, pak vŽdy platí,
že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré potřebné podklady, zorganizovat
a provést veškeré potřebné činnosti a odeslat a uveřejnit veškeré potřebné doklady, jak
vyplývají ze znění zákona a v souladu se zákonem' s výjimkou činností vyhrazených podle
zákona výl učně přikazci.
K činnostem zákonem vyhrazenÝm příkazci patřĺ: výběr dodavatele, vyloučení Účastnĺka
zadávacĺho řízeni, zrušení zadávacĺho ŕízeni, rozhodnutí o námitkách.

5. Kontaktní osobou příkazce, oprávněnou poskytovat ĺnformace, podklady a součinnost
k řádnému plnění smlouvy ze strany příkazce je lng. otakar Kamarád, mob.: 602 511 995.
Kontaktní osobou příkazníka, zastupující přĺkazníka v záleŽitostech předmětné veřejn é zakázky,
je pan Mgr. Martin Budiš, mobil č.775 337 535.

lll. Doba a místo plnění

1' Příkazník se zavazĄe předat přĺkazci veškeré podklady a provést technickou a odbornou
pomoc v takových termínech, aby příkazce mohl uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem do
15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.2. Předpokládané termíny průběhu zadávacího řízeni:
Zahájeni březen - duben 2019
Vyhodnocení nabídek do květen - červen 2019
Předpokládané ukončení do červenec - srpen 2019

3. Uvedené termĺny jsou orientační a jsou závislé na včasném schváleni zadávacích podmínek
příkazcem, na rozhodnutí příkazce o výběru dodavatele a rozhodnutí o provedenĺ úkonů,
o kterých musí ze zákona rozhodnout příkazce sám, i včasném poskytnutí součinnosti ze strany
příkazce. Termíny budou v případě námitek uchazečů prodlouŽeny o zákonné lhůty a dobu
trvání správního ŕízení vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe.

4' obě strany se dohodly na zahájení činnostĺ příkazníka ihned po podpisu smlouvy, přičemŽ
příkazce má právo zahájení zadávacího ŕizeníjednostranně určit.

5. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do dne předání kompletní dokumentace o průběhu
zadání veřejné zakázky pro archivaci přikazci a zaplacení odměny příkaznikovi příkazcem.
o předání kompletní dokumentace jsou smluvnĺ strany povinny pořídit předávací protokol'

6. Místem plněníje sídlo přikazce, místo plnění veřejné zakázky, sídlo příkazníka a případně další
mÍsta dohodou smluvních stran určená.

lV. odměna příkazníka

1. odměna příkazníka je sjednána podle kalkulace předpokládaných nákladů příkazníka a
obsahuje všechny náklady příkazníka související s plněním smlouvy, pokud smlouva nestanovĺ
jinak.

2. Smluvní strany se dohodly na odměně za řádné provedení činností sjednaných smlouvou ve
výši40.000 bez DPH.
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3' K odměně bude připoětena sazba DPH platná v době uskutečněnĺ zdanitelného plnění. Změna
odměny je moŽná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to
o částku odpovídající zvýšení nebo sníŽení sazby DPH'

4' odměna obsahuje zejména:
o náklady spojené s telefonem, poštovným apod',. náklady na zveřejňování všech úkonů, které musí být ze zákona v průběhu zadávacího

řizení zveřejněny v informačním systému veřejných zakázek,. náklady na cestovné,
. mzdové náklady pracovníků příkazníka,
o ostatnĺ náklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího řizení.. zvýšené náklady vzniklé případnými námitkami uchazečŮ,o ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh soutěŽe.

5. odměna neobsahuje cenu odborných posudků či dalších nutně či účelně vynaloŽených nákladů
vzniklých v důsledku mimořádných okolností.

6. Nesplní-li příkazník povinnosti sjednané touto smlouvou, odměna mu nebude vyplacena nebo
bude příkazcem přiměřeně krácena. Nevyplacení odměny nemá vliv na právo přĺkazce na
náhradu škody, způsobené příkazci porušením povinnostíz této smlouvy.

7. V případě zrušení zadání veřejné zakázky na základě rozhodnutí příkazce náleŽi příkazníkovi
odměna sníŽená o poměrnou část odměny připadající na dosud nevykonané činnosti.

V. Fakturace a platební podmínkv

1. odměna bude příkazníkovi hrazena po vystavení faktur. Přĺkazník vystavĺ faktury takto:
a' prvnífakturu vystaví příkazník po otevírání nabídek na částku 20.000 bez DPH
b. druhou (konečnou) fakturu ve výši 20.000 bez DPH vystaví přĺkazník po uveřejnění

výsledků zadávacího ŕízení ve Věstníku veřejných zakázek nebo Ústředním věstníku EU
a po předání kompletní archivní dokumentace o průběhu zadánĺveřejné zakázky.

2. Faktury budou obsahovat náleŽitostĺ stanovené platnými právnĺmi předpisy, zejména zákonem
ć,. 23512004 Sb', o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH.

4. Příkazce vrátí příkazníkovi fakturu, která nemá předepsané náleŽitosti je neúplná nebo
nesprávná.

5. Přikazce není v prodlenĺ, uhradí-li aŽ správnou a úplnou fakturu obsahující veškeré předepsané
náleŽitosti.

6. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od data odeslání přÍkazci (den odeslání se do lhůty
nezapočítává). V pochybnostech se má za to, Že faktura byla příkazci doručena třetí den po
odeslání. Za datum úhrady se povaŽuje den připsání dluŽné částky na účet příkazníka.

7 ' Pokud bude z jakéhokoliv důvodu na straně příkazce soutěŽ před jejím zahájením nebo v jejím
průběhu zrušena nebo pozastavena, vyfakturuje příkazník pouze část sjednané odměny a to: při
rozhodnutí o zrušení zadáni před otevĺráním nabídek ve výši 60% ze sjednané odměny, při
rozhodnutí o zrušenĺ zadání po otevírání nabídek, ale před posouzením a hodnocením nabídek
ve výši 75o/o ze sjednané odměny, při rozhodnutí o zrušení po posouzenÍ a hodnocení nabídek
ve výši 90o/o ze sjednané odměny.

Vl. Povinnosti přĺkazníka

1. Přikaznik bude postupovat přizařizování záleŽitostí dle této smlouvy sodbornou péčĺ a pečlivě
podle svých schopností a v zĄmu přikazce' Svoji činnost bude příkaznik uskutečňovat podle
pokynů příkazce, zápisů a dohod smluvních stran, přitom je povinen postupovat podle
příslušných ustanovení platných právních předpisů, které se vztahují na zadání veřejné
zakázky. Příkazník oznámí bez zbytećného odkladu příkazci všechny okolnosti, které zjistil při
obstarávánízáleŽitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů pŕikazce.

2' Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záleżitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislostĺ s prováděním činností podle této smlouvy.
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3. Příkazník pouŽije všechny materiály, které obdrŽí od příkazce v souvislosti s plněním výhradně
pro účel plnění smlouvy. Po skončení plnění (dílčího plnění ze smlouvy), předá příkazník
přikazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním smlouvy převzal.

4. Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.5. Po obdrŽení identifikačních údajů členů a náhradníků komĺse od příkazce vypracuje příkazník
jmenovací dekrety a čestná prohlášení členů a náhradníků komise a předá je příkazci, včetně
pozvánek na jednání komise. Příkazník vypracuje oznámení o jmenování členem
a náhradníkem komise, jakmile od přĺkazce obdrží ĺdentifikační údaje členů a náhradníků'6. Příkazník svolává jednání komise.

7 ' Příkazník nemůŽe bez písemného souhlasu příkazce předat zajištění svých povinností
vyplývajících z této smlouvy třetí osobě.

8. Příkazník (jeho zástupci) se bude zúčastňovat jednání Komise a při jednání Komise plnit
povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy.

9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záleŽitostech' o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s prováděnĺm předmětných činností. Příkazník pouŽije všechny materiály, které
obdrżí od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu smlouvy' Po
skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá příkazník příkazci všechny materiály,
které od příkazce v souvislostĺ s plněním převzal.

10. Příkazník je povinen vŽdy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto
elektronickou poštou odeslat pŕÍkazci k posouzení a schválenÍ' Příkazce je povĺnen posoudĺt
a schválit Úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi,
případně vznést písemné námĺtky.

11. o námitkách příkazce je povinen příkaznik rozhodnout bez průtahŮ. Přitom je povinen upozornit
příkazce nahrozící rizika,jako např. prodlouŽení lhůt plnění, zvýšení nákladů, aj.

12' Příkazník se zavazĄe postupovat po celou dobu plnění smlouvy s náleŽitou odbornou péčí,
zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy příkazce, která zná a má znát, oznámit přikazci
vŠechny okolnosti, které zjistil při vykonávání činnosti a jeŽ mohou mít vliv na změnu pokynů
příkazce, upozornit přikazce na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodných
pokynů příkazce v rámci plněnísmlouvy.

13' Příkazník dává příkazci souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za
podmínek vyplývajícĺch z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č. 106/1999 sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

14. Příkazník prohlašuje, Že v době podpĺsu této smlouvy nenĺ podjatý ve smyslu ustanovení $ 44
zákona. Příkazník dále prohlašuje, Že pokud by v průběhu zadávacího řĺzení nastaly nové
skutečnosti ve vztahu k podjatosti, bezodkladně tyto oznámi přikazci. Pokud tak neučiní, má se
za to, Že Žádné změny nenastaly.

Vll. Spolupůsobení. práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce spolupracuje na tvorbě zadávací dokumentace a schvaluje její konečnou verzi'2. Příkazce prohlašuje, Že má zřízen profil zadavatele s údaji vyŽadovanými platnými právními
předpisy.

3. Přikazce ustanoví komisi a poskytne identifikační údaje jejích členů a náhradníků příkazníkovi
nejméně 10 dnů před prvním jednánĺm komise'

4. Přikazce je povinen poskytovat příkazníkovi během trvání smlouvy součinnost a předávat včas
úplné, pravdivé informace a podklady, potřebné pro věcné plnění smlouvy'

5' Příkazce bude posuzovat (schvalovat nebo připomínkovat) úkony navrŽené příkazníkem
příkazci ke schválení bez prŮtahů, v přiměřených lhůtách potřebných pro posouzení úkonů.6' Přikazcezajistí technické specifikace předmětu plnění.

7. Příkazce je povinen zaplatit příkaznĺkovi včas a ve sjednané výši odměnu sjednanou touto
smlouvou.
PřÍkazce uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem až po doručení oznámení přĺkazce
o uplynutĺzákonných lhŮt, ve ktených smlouva nesmí být uzavřena.8. Příkazce bude písemně informovat příkazníka o podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem do
tří pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy.
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9. Příkazce je povinen zachovávat mlöenlĺvost o všech údajích, které jsou obsaŽeny
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jĺných skutečnostech, se kterými
přišel při plněníze smlouvy do styku.

Vl!l. Další uiednání

1. Příkaznĺk odpovídá za bezvadnou přípravu a organĺzační zajištěnĺ celého průběhu zadáni
veřejné zakázky a je povĺnen zajistit prŮběh zadávacího ŕízení v souladu s platnými právnímĺ
předpisy.

2' Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi nezbytnou soLlčinnost v souladu s touto smlouvou.3. Příkazník neodpovíd á za vady, které byly způsobeny pouŽitím podkladů převzatých od příkazce,
u kterých příkazník ani při vynaloŽení veškeré odborné péče nemohl zjĺstit jejĺch nevhodnost,
případně na nevhodnost upozornil příkazce, ale ten na jejich pouŽití trval.4. Příkazník je povinen nahradit škody, které vznĺknou V důsledku neplnění (porušení) smluvních
podmínek nebo právních předpisů příkazníkem. Příkazník je povinen být po celou dobu plnění
smlouvy pojištěn pro případ vzniku škody podle předchozí věty tohoto bodu smlouvy' Pojistná
smlouva s minimálním pojistným lĺmitem 2.000.000 Kč.

5. Smluvní strany prohlašují, Že je-li v této smlouvě zakotvena povinnost (před) schválení úkonu
příkazcem, ačkoliv se jedná o plnění poskytnuté příkazníkem v rámci této smlouvy, pak
schválením úkonu ze strany příkazce nedochází k přenosu odpovědnosti za případně vzniklou
škodu z důvodu protiprávnosti schváleného úkonu zpřikaznika na příkazce. obdobně
protiprávní úkon učiněný přikazcem V důsledku chybných právních konzultací či podkladů
poskytnutých příkazníkem v rámci této smlouvy nezbavuje příkazníka odpovědnosti za vzniklou
škodu s tím spojenou.

6. Poruší-li příkazník povĺnnost zajistit průběh zadávacího řízení v souladu se zákonem takovým
způsobem, že bude nezbytné zrušení zadávacího řízení (rozhodnutím přikazce nebo
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe), je příkazník povĺnen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 15 o/o ze sjednané Úplaty a provést navazující zadávací řizeni bezplatně.7. PŕikaznÍkje oprávněn poŽadovat po příkazci smluvní pokutu ve výši O,1 o/o ze sjednané odměny
příkazníka za kaŽdý den prodlení příkazce s platbou odměny.

8. Příkazce je oprávněn po příkazníkovi poŽadovat smluvní pokutu ve výši o,1 o/o ze sjednané
odměny za každý den prodlení, pokud se příkazník ocitne v prodlení s plněním povinností
ohledně zákonem stanovené lhůty.

9. V případě práva přĺkazce na smluvní pokutu si příkazce vyhrazuje právo tuto sankci realizovat
tak, Že částku ve výši smluvní pokuty započte do částky dohodnuté odměny příkazníka, kterou
o částku smluvní pokuty sníŽí. o takovém postupu je však pŕikazce povinen příkaznĺka předem
písemně vyrozumět.

10. Smluvní pokuta nemá vlĺv na právo poŽadovat náhradu škody. Vpřípadě odpovědnosti za
škodu jedné ze stran smlouvy, bude povinnou stranou nahrazena pouze skutečná škoda.

11. Pŕíkazník se zavazuje hradit veškeré náklady vzniklé příkazci porušením právních předpisŮ
čĺnností nebo v souvislosti s činností příkazníka, zejménazákona o veřejných zakázkách'

12. Pŕíkazce nemůŽe po příkazníkovi poŽadovat náhradu pokuty, uloŽené Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěŽe v tom rozsahu, v němŽ byla pokuta orgánem dohledu navýšena pro
opakovanost správního deliktu zadavatele.

13' V případě, Že bude příkazce v prodlení se zaplacením odměny za plnění dle článku ötvrtého,
náleži příkazníkovi Úrok z prodlení z dluŽné částky za každý i započatý den prodlení, stanovený
podle nařízení vlády č. 351/2013 sb.

14. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaŽené
v technĺckých a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se ktenými přišly při
plnění smlouvy do styku. Tímto ujednáním není dotčena zákonná povinnost poskytovat
informace podle zvláštních zákonů.

!X. Ukončení smlouvv

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.I
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2. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li příkazník své povĺnnosti vyplývajícĺ
z této smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinnosti příkazníka se mimo
jiné povaŽuje takové jeho jednání, které můŽe poškodit práva aoprávněné zájmy příkazce
současně za situace, kdy na základě písemné výzvy příkazce v dodatečně stanovené lhůtě
příkazník vadný stav neodstraní, přĺpadně vadný stav jiŽ nelze odstranit.3' Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že probíhá insolvenční řízení, v němŽ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku příkazníka nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, Že
majetek přÍkazníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

4. Smluvní strany s ohledem na předmět smlouvy vylučují moŽnost výpovědi přikazu příkazníkem
dle ustanovení $ 2440 občanského zákoníku.

5' Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li příkazce svoji povinnost poskytnout
příkazníkovĺ součinnost, zejm. poskytnout mu podklady nezbytně nutné k výkonu jeho čĺnnosti
a vadný stav na základě písemné výzvy příkazníka příkazce v dodatečně stanovené lhůtě
neodstraní, přĺpadně vadný stav jiŽ nelze odstranit.

6. Zjistí-li některý z účastníků smlouvy překáŽky při plnění ze smlouvy, které znemoŽňují řádné
uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámíto neprodleně druhé
smluvnístraně, se kterou se dohodne na odstraněnídaných překáŽek.
Nedohodnou-li se strany na odstranění překáŽek, popř' změně smlouvy, ve lhŮtě 7 dnů ode dne
oznámení, můŽou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tĺm, Že si vzájemně vyrovnají náklady
dosud účelně a prokazatelně vynaloŽené na plněnĺ předmětu smlouvy.

7. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákonĺkem
nebo jinými právními předpisy.

8. Učinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíŽ
porušení bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady
s odstoupením spojené. Tĺm není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní
pokutu.

X. Závěreěná uiednání

1' NestanovĹli tato smlouva něco jiného, platí ustanovenĺ občanského zákoníku, případně
ustanovení ostatních obecně závazných právních předpisů ČR.

2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena okamŽikem, kdy obě
smluvnĺ strany budou mít k dĺspozici oběma stranami podepsané písemné vyhotovenÍsmlouvy.

3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně
nazvána,,Dodatek ke smlouvě" a očíslována. Změna smlouvy jinou neŽ pĺsemnou formou se
vylučuje.

4. Pro případ' Že některá ze smluvních stran odmítne převzít pĺsemnost nebo její převzetí
znemožní, má se za to, Že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že
písemnost byla doručena třetí den po jejím předání dźiteli poštovní licence.

5. Smluvní strany se dohodly, Že smlouvu do Registru smluv podle zákona č,.340ĺ2015 sb.
(',zákon o registru smluv") zašle ve lhůtě do 30 dnŮ od uzavřenÍ příkazce.

6. Přĺkazce nesouhlasí s postoupením smlouvy podle ustanovení s 1s95 a násl. občanského
zákoníku.

7 ' Smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ dva obdrŽí příkazník a dva příkazce'
8. Učastníci prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v

tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si přečetli a s
jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svýmivlastnoručními podpisy.

9. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 20.02.2019'

PLNA MOC

1. Přikazce dává touto smlouvou příkazníkovĺ plnou moc k zastupování příkazce ve všech věcech
týkajících se předmětné veřejné zakázky a plnění dle této smlouvy.2. Přĺkazník tuto plnou moc přijímá.
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3. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazkŮ ěi povinností, ze kteých by přÍkazci vznikl
jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek, ani čĺnností, ve ktených nelze přĺkazce dle zákona
zastoupit.

V Boskovicích dne V Brně dne

---

t-r_t
-lllllllFtlFřlFř$T;:

WebSport & Consu lting seľvice s.r.o.
.l!'.tĘ -;-.'........'....

Statutární město Bľno, MC Brno-Bohunice
lng. Antonín Grha, starosta Mč



pŘĺxłzruĺ smloUVA
uzavřená podle s 2430 a následujících občanského zákoníku

Číslo smlouvy příkazce : 08-095/í9/Ts
Císlo smlouvy příkazníka :

Přĺkazce:

Přĺkazník:

l. Smluvní stľanv

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, PSČ 601 67
zastoupené panem lng. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno_BohunicelC : 44992T8S-OBDlČ : CZ44gg2785
Bankovní spojení : Komerčnĺ banka a's', pobočka Brno, nám. Svobody 21,

Číslo účtu : ä-:,,''1tĺ Jrr,orro
WebSport & Consulting service s.r.o.
se sídlem Dr. Svěráka2065ĺ13,680 01 Boskovice
zastou
lČ
DlČ

pená panem Mgr.

Bankovní spojení
Císlo Účtu

Martĺnem Budišem, jednatelem
29277825
c229277825
Komerční banka a.s'
107-2640520257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vlożka 70398.

uzavírai'l
podle s 2430 a následujících občanského zákonĺku

níŽe uvedeného dne, měsíce a roku

1. Předmětem smlouvy je závazek

tuto

pŘĺxezľ.lĺ sulouvu
ll. Předmět smlouvv

příkaznĺka obstarat za odm
podlimitní veřejné zakázky

ěnu pro příkazce činnosti potřebnépro přípravu, zadání a prŮběh s názvem ,,Zajĺštění sběnu, třídění,pře pravy a dopravy, vyużivání a zneškodňovánĺ komunál ního odpadu z košŮ"zadávané příkazcem jako zadavatelem v otevřeném řízení podle zákona sb., ozadáváni veřejných zakázek.
Činnosti, které se příkazník zavazuje obstarat, budou prováděny výhradně příkazníkem
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 30'06'2019 podaná proveřejnou podlimĺtní zakázku s názvem,,Zajištění sběru, třídění, pře pravy a dopravy, vyuŽívání azneškodňování komunál ního odpadu z odpadkových košŮ,,.
Přikaznik provede při plnění této smlouvy, v souladu s platnými právními předpisy, především

o zadáv áni veřejných zakázek, pro příkazce zejména následující činnosti

odpadkových
č;, 134l20i16

2,
3.

4.
zákonem

a. zpracování návrhu Zadávacích podmínek (,,zP") v souladu s platn ými právnímĺ předpisyvčetně stanovenĺ lhůt potře bných k prŮběhu zadávacího ŕizeni, minimálně v podrobnostech
nezbytných pro Účast dodavatelŮ v zadávacím řizenÍ (podmínek Účasti), se stanovenímpodm ínek kvalifikace včetně poŽadavkŮ k prokázáni splnění poŽadovaných kritérĺí kvalifikace,techn ických podmínek vymezuj ících předmět veřejné zakázky, obchodnĺch nebo jĺných
smluvnĺch podmínek v podobě (pro účastníky zadávacího řízení) závazného návrhu Sm louvy,b. projednání návrhu ZP s přĺkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do ZP,c. zpracovánĺ návrhu Kritérií kvalifĺkace
na prokázánĺ splněnĺ poŽadovaných kritérĺí

(kval ifikačních předpokladů) věetně poŽadavků



d. projednání návrhu Kritérií kvalifikace s přĺkazcem a zapracování případných přip,grnínek
přĺkazce $ 73, i

e. zpracovánÍ návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, případně inávrhu Kritériíkvality, 
:f. projednání návrhu Pravidel pro hodnocenĺ nabĺdek, přĺpadně i návrhu xritéŕiĺ, kvality,

s příkazcem a zapracování případných připomínek přÍkazce,
9. zpracování návrhu Podmínek sestavenía podání nabĺdek,
h. projednání návrhu Podmínek sestavení a podání nabídek s příkazcem a zapnacování

přÍpadných připomínek příkazce,
i, zpracovánĺ návrhu Dalších podmínek pro uzavřenĺsmlouvy,
J. projednánÍ návrhu. Dalšĺch podmínek pro uzavřenĺ smlouvy s příkazcem a zapŕacování

přĺpadných připomínek přĺkazce,
k. zpracování návrhu Zadávací dokumentace (,,ZD") v souladu s odsouhlasenými ZP, Kritérĺi

kvalifikace, Pravidly pro hodnocení nabídek, případně i Kritérii kvality a Podmíńkámisästáuěnĺ
a podání nabídek případně Dalšími podmÍnkami pro uzavřenĺsmlouvy,l. projednání návrhu ZD s příkazcem a zapracovánĺ přĺpadných připomíńek příkazce do ZD,

m. zpracování konečné Verze ZD věetně všech příloh ú elektronioké pboooe p'o poiř"by
uveřejnění ZD na profilu zadavatele,

n.

o.

p.
q.

pro uveřejnění sl Výzvou

zapracování případných

r
s. uveřejněníZD na profilu nění oznámenĺ o zahájení ZŘ,t. vypracováni ZD v listinné podobě mini vyhotovení,
u. přejímání Žádostí dodavatelů o vysvětlení ZD,
V. vypracová_ní vysvětlenĺ, uveřejňování, odesílánÍ a předávání vysvětleníZD dodavatelĽlrn,
w. příprava formulářŮ pro jmenovánĺ Komise včetně všech podkladů nutných pro jednání

Komise,
X. vypracování a zajištění Jmenovacích dekretů a Čestných prohlášení pro členy a náhradnĺky

členŮ komisĺ,
y. rozeslání pozvánek na jednání Komise.

Činnpsti v průběhu zadávací lhŮtv a po oodání nabídek:
a. úöast na všech jednáních Komise,
b' organizačnĺ zajištění zasedání Komĺse ohledně otevĺrání nabídek po,daných elektronicky na

elektronickém nástroji příkaznĺka v souladu s platnou legislativou,
c. pracovníkům rjř.adu budou poskytnuty přístupovđ údaje k elektronickému nástroji

k předmětné zakázce,
d zpřístupnění a otevírání nabídek podaných elektionicky na elektronickém nástroji přfkazníka

za účasti Komise,
spolupráce na případných kontrolách a auditech souvisejícís veřejnou zakázkou,
vypracování písemného protokolu se seznamem nabídek, které býly otevřeny,
organizační zajištění zasedánĺ Komise ohledně posouzení kvalĺfikäóe,''
zpracovánÍpředběŽného rozboru nabĺdek uchazečů z hlediska splnění kvalifikace,
vypracovánĺ Žádostí o objasněnĺ nebo doplnění doloŽených dokladŮ nebo informací
před|oŽených k prokázánĺ kvalifikace,
vypracovánÍ protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení kvalifikace,
vypracovánía písemné zdůvodnění Mimořádně nĺzké nabĺdkové ceny 1ľi,iNľĺc;,
zajištění vypracován í oznámení o vylouöení úöastníka ZŘ s odůvodnéním,
organizačnĺ zajištění zasedánĺ Komise ohledně posouzení splnění podmínek účasti
(zadávacích podm ínek),

n, zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečŮ z hlediska splnění podmínek účastĺ,o. vypracování żádostí o objasnění doloŽených dokladŮ nebo införmací pľéoozénycn
k prokázánísplněnípodmĺnek účasti,

p. vypracovánĺ protokolu o zasedání Komise ohledně posouzenísplnění podmínek Účastĺ,

ô
f.
g.
h.
i.

j.

k,
t,

m
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q. VypracováníŽádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
r. vypracování stanoviska k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pro posouzení

příkazcem,
s. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení mimořádně nízké nabídkové

ceny,
t. zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
u. zajištěníoznámenío vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
V. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněŽní jistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
w. organizační zajištění zasedání Komise ohledně hodnocenĺ nabĺdek podle pravidel pro

hodnocení nabídek,
X. předání podkladových materiálů včetně rozboru nabídek pro zasedání Komise ohledně

hodnocení nabídek,
y. zpracování protokolů o zasedání Komise ohledně hodnocení nabídek,
z' vypracováníZprávy o hodnocení nabídek.

Činnosti příkazníka spoiené s vÝběrem dodavatele a ukončením zadávacího řízení:
a. vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele,
b. zpracování případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽení doposud nedoloŽených

dokladů o kvalifikaci, vzorků nebo dalších informací a dokladů, pokud nebyly doposud
doloŽené a případné vyloučení účastníka, kteý řádně nesplnil poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů,
d. zajištění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
e. zajištěníoznámenío vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny,
f. zajištění odeslání oznámení o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně zpracování

všech potřebných formulářů,
g. zpracování Výsledku posouzen í podm ínek Účasti vybraného dodavatele,
h. zpracování oznámení o výběru dodavatele,
i. zajĺštěnídoručeníoznámenío výběru dodavatele Účastníkům zadávacího ŕízení,j. zpracování písemného návrhu rozhodnutío námitce stěŽovatelů,
k. zpracování návrhu vyjádření zadavatele k podanému návrhu,
l. zpracování a zajištění zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení,
m. doručení oznámení o uzavření smlouvy uchazečům,
n' zpracování písemné zprávy zadavatele,
o' zajištěnívrácení případných ukázek a vzorků,
p. zajištění zpracování a zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení (v přÍpadě zrušení

zadávacího řízení),
q' vypracování stanoviska zadavatele k námitkám v termínu stanoveném zákonem o veřejných

zakázkách,
r. návrh rozhodnutízadavatele o námitkách a odůvodnění návrhu,
s' vypracování stanoviska zadavateĺe v řízení o přezkoumání úkonÜ zadavatele orgánem

dohledu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách,
t. předání příslušné dokumentace veřejné zakázky vztahující se k namítanému porušení

zákona orgánu dohledu spolu s vyjádřením příkazce k návrhu stěŽovatele,
u. úkony směřující k řádnému dokončení zadávaciho ŕízení po rozhodnutí orgánu dohledu,
V. příprava podkladů, které je podle zákona zadavatel povinen poskytnout orgánu dohledu,
w. vypracování stanoviska V ŕízení o uloŽení sankce V termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
X. kompletace dokumentace pro archivaci, včetně exportu dokumentace a nabídek z portálu E-

ZAK na CĐ,
y. předání veškeré uspořádané dokumentace z prŮběhu zadávacího řízení.
Příkazník mĺmo vÝŠe uvedené:
a. po celou dobu zadávacího řízení povede evidenci všech Úkonů,
b' po celou dobu trvání smlouvy zajistí uveřejňování dokumentů, formulářŮ a informací

v souĺadu s poŽadavky platných právních předpisů,
c. zajistí odesílání korespondence, kterou je povinen podepsat zadavatel, pokud se
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v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,
d. poskytne potřebné právní a odborné poradenství v souvislosti se zadávacím řízením podle

této smlouvy,
e. doloŽí všechna zaslaná potvrzení o uveřejnění zaslané UŽivatelskou podporou Věstníku

veřejných zakázek nebo Ustředním věstníkem EU do kompletního vyhotovení zadávací
dokumentace,

f. vypracuje všechny dalšídokumenty a podklady nutné pro řádný průběh veřejné zakázky,
g. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
h. upozorní příkazce na nezbytnost provedení úkolů, které je povinen příkazce provést sám

a které isou nutné pro řádný průběh zadávacího řízeni.

Pokud v demonstrativním rnýčtu dílčích činností nejsou některé činnosti uvedeny, pak vŽdy platí,
že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré potřebné podklady, zorganizovat
a provést veškeré potřebné činnosti a odeslat a uveřejnit veškeré potřebné doklady, jak
vyplývajĺ ze znéní zákona a v souladu se zákonem, s r4ýjimkou činností vyhrazených podle
zákona uýl učně pŕíkazcl
K öinnostem zákonem whrazeným příkazci patří: výběr dodavatele, vyloučení účastníka
zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o námitkách.

5' Kontaktní osobou příkazce, oprávněnou poskytovat informace, podklady a součinnost
k řádnému plnění smlouvy ze strany příkazce je lng. otakar Kamarád, mob.: 602 511 995.
Kontaktní osobou pŕíkazníka, zastupující pŕíkazníka v záleŽitostech předmětné veřejné zakázky,
je pan Mgr. Martin Budiš, mobil č. 775 337 535'

lll. Doba a místo plnění

1' Příkaznĺk se zavazuje předat příkazci veškeré podklady a provést technickou a odbornou
pomoc v takových termínech, aby příkazce mohl uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem
do 15 dnŮ po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

2. Předpokládané termíny průběhu zadávacího řízení:
Zahájení červenec - srpen 2019
Vyhodnocení nabídek do srpen 2019
Předpokládané ukončení do září 2019

3. Uvedené termíny jsou orientační a jsou závislé na včasném schválení zadávacích podmínek
příkazcem, na rozhodnutí příkazce o výběru dodavatele a rozhodnutí o provedení úkonů,
o kterých musí ze zákona rozhodnout příkazce sám, i včasném poskytnutí součinnosti ze strany
příkazce. Termíny budou v případě námitek uchazečů prodlouŽeny o zákonné lhůty a dobu
trvánísprávního ŕízení vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe.

4' obě strany se dohodly na zahájení činnosti příkazníka ihned po podpisu smlouvy, přičemŽ
příkazce má právo zahájení zadávacího řízenÍjednostranně určit.

5. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do dne předání kompletní dokumentace o průběhu
zadání veřejné zakázky pro archivaci příkazci a zaplacení odměny příkazníkovi příkazcem.
o předání kompletnídokumentace jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

6. Místem plněníje sídlo příkazce, místo plnění veřejné zakázky, sídlo příkazníka a případně další
místa dohodou smluvních stran určená.

lV. odměna příkaznĺka

1' odměna příkazníka je sjednána podle kalkulace předpokládaných nákladů pŕíkazníka
a obsahuje všechny náklady příkazníka související s plněním smlouvy, pokud smlouva
nestanovĺjinak.

2. Smluvní strany se dohodly na odměně za ŕádné provedení činností sjednaných smĺouvou ve
výši 30.000 bez DPH.

3. K odměně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění' Změna
odměny je moŽná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to
o částku odpovídajícĺzvýšení nebo sníŽenísazby DPH'

4. odměna obsahuje zejména:
. náklady spojené s telefonem, poštovným apod.,
. náklady na cestovné,
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. náklady na zveřejňování všech úkonů, které musí byt ze zákona v průběhu zadávacího
řízení zveřejněny v informačním systému veřejných zakázek,

. mzdové náklady pracovníků příkazníka,
o ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího řízení.
. zvýšené náklady vzniklé případnými námitkami uchazečů,
o ostatnínáklady nezbytné pro řádný průběh soutěŽe.

5. odměna neobsahuje cenu odborných posudků či dalších nutně či účelně vynaloŽených nákladů
vzniklých v důsledku mimořádných okolností.

6. Nesplní-li příkazník povinnosti sjednané touto smlouvou, odměna mu nebude vyplacena nebo
bude příkazcem přiměřeně krácena. Nevyplacení odměny nemá vliv na právo příkazce na
náhradu škody, způsobené přÍkazci porušením povinnostíz této smlouvy.

7. V případě zrušení zadání veřejné zakázky na základě rozhodnutí příkazce náleží příkazníkovi
odměna sníŽená o poměrnou část odměny připadající na dosud nevykonané činnosti.

V. Faktuľace a platební podmínkv

1. odměna bude příkazníkovi hrazena po vystavenífaktur. PřÍkazník vystavífaktury takto:
a' prvnífakturu vystavípříkazník po otevírání nabídek na částku 15.000 bez DPH,
b. druhou (konečnou) fakturu ve výši 15.000 bez DPH vystaví příkazník po uveřejnění

výsledků zadávacího ŕízení ve Věstníku veřejných zakázek nebo Ústředním věstníku EU
a po předání kompletní archivní dokumentace o průběhu zadání veřejné zakázky.

2. Faktury budou obsahovat náleŽitosti stanovené platnými právnímĺ předpisy, zejména zákonem
ć.235ĺ2004 sb', o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášt' celkovou fakturovanou
částku včetně DPH.

4' Příkazce vrátí příkazníkovi fakturu, která nemá předepsané náleŽitosti je neúplná nebo
nesprávná.

5. Pŕíkazce není v prodlení, uhradĹli aŽ správnou a úplnou fakturu obsahující veškeré předepsané
náleŽitosti.

6. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od data odeslání příkazci (den odeslání se do lhůty
nezapočítává). V pochybnostech se má za to, že faktura byla příkazci doručena třetí den po
odeslání. Za datum Úhrady se povaŽuje den připsánídluŽné částky na účet příkazníka.

7. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu na straně příkazce soutěŽ před jejím zahájením nebo v jejím
průběhu zrušena nebo pozastavena, vyfakturuje příkazník pouze část sjednané odměny a to: při
rozhodnutí o zrušení zadání před otevíráním nabídek ve výši 60 % ze sjednané odměny, při
rozhodnutí o zrušení zadání po otevírání nabídek, ale před posouzením a hodnocením nabídek
ve výši 75 o/o ze sjednané odměny, při rozhodnutí o zrušení po posouzení a hodnocení nabídek
ve výši 90 o/o ze sjednané odměny.

Vl. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník bude postupovat při zařizováni záleŽitostí dle této smlouvy s odbornou péčí a pečlivě
podle svých schopností a v zájmu příkazce. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat podle
pokynů příkazce, zápisů a dohod smluvních stran, přitom je povinen postupovat podle
příslušných ustanovení platných právních předpisů, které se vztahují na zadání veřejné
zakázky. Příkazník oznámí bez zbytećného odkladu příkazci všechny okolnostĺ, které zjistil při
obstarávánízáleŽitostía které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce'

2' Příkazník je povinen zachovávat mlöenlivost o všech záleŽitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s prováděním činností podle této smlouvy'

3. Pŕíkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.
4. Příkazník pouŽije všechny materiály, které obdżí od pŕíkazce v souvislosti s plněním výhradně

pro účel plnění smlouvy. Po skončení plnění (dílčího plnění ze smlouvy), předá příkazník
příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním smlouvy převzal.

5. Příkazník svolává jednání komise.
6. Po obdrŽení identĺfikačních Údajů členů a náhradníků komĺse od příkazce vypracuje příkazník

jmenovací dekrety a čestná prohlášení členů a náhradníků komise a předá je příkazci, včetně
pozvánek na jednání komise. Příkazník vypracuje oznámení o jmenování členem
a náhradníkem komise, jakmile od příkazce obdrŽíidentifikační údaje členů a náhradníků.
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7. Příkazník nemůŽe bez písemného souhlasu příkazce předat zajištění svých povinností
vyplývajících z této smlouvy třetíosobě.

8. Příkazník (jeho zástupci) se bude zúčastňovat jednání Komise a při jednání Komise plnit
povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy.

9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záleŽitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník pouŽije všechny materiály, které
obdrŽí od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu smlouvy. Po
skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá příkazník příkazci všechny materiály,
které od příkazce v souvislosti s plněním převzal.

10' Příkazník je povinen vŽdy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto
elektronickou poštou odeslat pŕíkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudit
a schválit úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi,
případně vznést písemné námitky.

11' o námitkách příkazce je povinen příkazník rozhodnout bez průtahů' Přitom je povinen upozornit
příkazce na hrozící rizika,jako např. prodlouŽenílhůt plnění, zvýšení nákladů, aj.

12' Příkazník se zavazuje postupovat po celou dobu plnění smlouvy s náleŽitou odbornou péčí,
zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy příkazce, která zná a má znát, oznámit příkazci
všechny okolnosti, které zjistil při vykonávání činnosti a iež mohou mít vliv na změnu pokynů
příkazce, upozornit příkazce na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodných
pokynů příkazce v rámci plnění smlouvy.

13' Přikazník dává příkazci souhlas k tomu, aby smluvní podmínky by|y zveřejněny v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejmóna ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

14. Pŕíkazník prohlašuje, że v době podpisu této smlouvy není podjatý ve smyslu ustanovení $ 44
zákona. Pŕíkazník dále prohlašuje, Že pokud by v průběhu zadávacího řízení nastaly nové
skutečnosti ve vztahu k podjatosti, bezodkladně tyto oznámí příkazci. Pokud tak neučiní, má se
zaÍo, že Žádné změny nenastaly.

Vll. Spoluptisobení, pľáva a povinnosti příkazce

1. Příkazce spolupracuje na tvorbě zadávací dokumentace a schvaluje jejĺ konečnou vezĺ.
2. Přikazce prohlašuje, Že má zřízen profil zadavatele s údaji vyŽadovanými platnými právními

předpisy.
3. Příkazce ustanoví komisi a poskytne identifikační údaje jejích členů a náhradníků příkazníkovi

nejméně 10 dnů před prvním jednáním komise.
4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi během trvání smlouvy souöinnost a předávat včas

úplné, pravdivé informace a podklady, potřebné pro věcné plněnísmlouvy.
5. Příkazce bude posuzovat (schvalovat nebo připomínkovat) úkony navrŽené příkazníkem

příkazci ke schválení bez průtahů, v přiměřených lhůtách potřebných pro posouzení úkonů.
6. Příkazce zajistí technické specifikace předmětu plnění.
7 ' Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi včas a ve sjednané výši odměnu sjednanou touto

smlouvou.
8. Pŕíkazce uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem aŽ po doručení oznámení příkazce

o uplynutízákonných lhůt, ve kterých smlouva nesmí být uzavřena.
9. Příkazce bude písemně informovat příkazníka o podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem

do třípracovních dnů ode dne podpisu smlouvy.
10. Příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech Údajích, které jsou obsaŽeny

v projektových, technických a realizaćnĺch podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kteými
přišel při plněníze smlouvy do styku.

Vlll. Dalšĺ uiednánĺ
1. Příkazník odpovídá za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadání

veřejné zakázky a je povinen zajistit průběh zadávacího řízení v souladu s platnými právními
předpisy.

2. Příkazce je povinen pÔskytnout příkazníkovi nezbytnou soucinnost v souladu s touto smlouvou'
3. Příkazník neodpovídá zavady, které byly způsobeny pouŽitím podkladů převzatých od příkazce,

u kterých příkazník ani pŕi vynaloŽení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,

6



případne na nevhodnost upozornil přÍkazce, ale ten na jejich pouŽitĺ trval.4. Pŕíkazník je povinen nahradit škody, které vzniknou v'dŁsledku neplnění (porušenĺ) sm|uvních
podmínek nebo právních předpisů příkazníkem' PřÍkazník je povinón být po celou dobul plnění
smlouvy pojištěn pro případ vzniku škody podle předchozí věty tonoto'ooou smlouvy. Pojĺstná
smlouva s minimálnírn pojistným limitem 2.ooo.OOO Kč'5' Smluvní strany prohlašují, Že je-li vtéto smlouvě zakotvena povinnost (před) schválenĺ Úkonu
přĺkazcem, ačkoliv se jedná o p|nění poskytnuté přÍkaznikem v ráńci tóto smlouvy, pak
schválením úkonu zel strany příkazce nedochází k přenosu odpovědnosti za případně vźniklou
Škodu z důvodu protiprávnosti schváleného Úkonu z příkazníka na přÍkazce. obdobněprotiprávnĺ úkon učiněný příkazcem V dŮsledku chybných právních konzultací Öi podkladů
poskytnutých příkazníkem v rámci této smlouvy nezbavuje příkazníka odpovědnosti za vzniklou
škodu s tím spojenou.

6. PoruŠĺ-li příkazník povinnost zajĺstit průběh zadávacÍho řĺzenÍ v souladu se zákonem takovýmzpůsobem, Že' bude nezbytné zrušení zadávacího řĺzení (rozhodnutím příkazce nebo
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe), je příkäznĺk povinen zapłatiĺ: příkazci
smluvní pokutu ve výŠi 15 o/o ze sjednané úplaty a provést navazujĺcí za,délvacl říze'ní belzplatne.7. Přĺkazník je oprávněn poŽadovat po příkazci smluvní pokutu uu uýsi O,1 o/o ze sjednanćl ctomenypříkaznĺka za každý ĺ1en prodlení příkazce s platbou odměny'B' Příkazce je oprávněn po příkaznĺkovi poŽadovat smluvní pokutu ve výŠi o,1 o/o ze sjednané
odměny za kaŽdý den prodlení, pokud se přĺkazník ocitne v prodleńí s plněním porĺinností
ohledně zákonem stanovené lhůty'9' V případě práva příkazce na smluvní pokutu si přĺkazce vyhraztlje právo tuto sankci reializovat
tak, Že částku ve výŠĺ smluvní pokuty započte do částky o-orloanűte odměny příkazníka, kterou
o částku smluvní pokuty sníŽí. o takovém postupu je vŠak příkazce povinen přĺkazníka 1rředempísemně vyrozuměť.

10' Smluvní pokuta nemá vliv na právo poŽadovat náhradu škody. Vpřĺpadě odpovědnosti
za Škodu jedné ze stran smlouvy, bude povinnou stranou nahrazena pouze skutečná škoda.11' Příkaznĺk se zavazuje hradit veškeré náklady vzniklé příkazci poŕušením právních předpisů
cinnostĺ nebo v souvislosti s činností příkazníka, zejména zákona o veřejných zakázkácń,12, Příkazce nemůŽe po příkazníkovi poŽadovat nál^Lradu pokuty, uloŽen'é'Úřaje; pio ácr'ranu
hospodářské soutěŽe v tom rozsahu, v němŽ byla pokuta órgánem dohledu návýšena pro
opakovanost správního deliktu zadavatele

13' V případě, Že bude-přĺkazce v prodlenĺ se zaplacením odměny za plnění dle článku čtvrtého,
náleŻí příkazníkovi úrok z prodlení zdlužné Částky zakaŽdý izápoÖatý den prodlení, stanovený
podle nařízení vlády č. 351/2o13 sb'

14' Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaŽené
v technických a realizaÖních podkladech, nebo o jiných skutečnosĺech, se kterýmĺ pi'iŠly připlnění smlouvy do styku. Tĺmto ujednáním neni dotöena zákonná povinnośt poskyĺovat
inÍormace podle zvláštních zákonů.

lX. Ukon ísmlouvv
1. Smlouvu lze ukončit ;rĺsemnou dohodou.
2' Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší_li přÍkazník své povinnosti vypllýva1ícĺ

z této smlouvy podstatným zpŮsobem. Za podstatné poruŠení povinnosti přĺkazníka sĺ:'mĺmojiné povaŽuje takové jeho jednání, které můŽe poŠkodit práva a oprávněn é zájmy příkazce
souÖasně za situace, kdy na základě písemné výzvy příkazce v dódatecne stanovĺ:né lhŮtě

^ gllkazník vadný stav neodstraní, případně vadný stäv 1z nelze odstranit.3' Příkazce je oprávněn odstoupĺt od smlouvy V případě, Že probíhá insolvenön í řízení, v němŽbyĺo vydáno rozhodnutí o úpadku příkaznika nebo byl insolvenčnĺ návrh zamítnut proto, Že
majetek příkazníka nepostačuje k úhradě nákladů insolüenčního řízení. .ii

4' Smluvnĺ strany_s ohledem na předmět smlouvy vyluÖují moŽnost výpovědi příkazu příkazníkem
dle ustanovení $ 2440 občanskéľro zákoníku.5' Přlkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, porušĺ-li příkazôe svoji povinnost poskytnoutpříkazníkovi součinnost, zejm. poskytńout mu podklady nezbytně nutnó k výkonu jeho ĺ}ińnosti
a vadný stav na základě písemné výzvy příkazníka přÍkazce v dodatečně stańovelné |hŮtěneodstranĺ, případně vadný stav jĺŽ nelze odstranit'
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6' Zjistí-li některý z účastnÍků smlouvy překáŽky při plnění ze smlouvy, které znemoŽňu1ĺ řádnéuskutečnění cinností spojených s plněním oońoonuiym zpŮsobem, oźnámí to neprodleně druhésmluvní straně, se ktorou se dohodne na odstranění danýcĺl překáźek.
Nedohodnou-li se strany na odstranění překáŽek, popř. źmeňe .ńlouuy, ve lhŮtě 7 dnťl ode dneoznámení, můŽou smlltvní strany od sm.louvy odstoupit s tím, z" *iu.áj"mně vyrovnajĺ nákladydosud úÖelně a prokazatelně vynaloŽené na plnění předmětu smlouvy,-'-

7 ' Smluvnĺ strany mohou od smlouvy odstoupii za podmínet stańôveoýćh oueunským zĺikonĺkem
^ !,ę?9 

jinými právními předpisy. :"' 
' '

B' Ucinky odstoupenĺ nastávajĺ dnem následujĺcĺm po dni, kd'V bylo pĺsemné oznámelní
o odstoupenĺ doručeno cjruhé smluvní straně.'Smluvn'í strana, nterá'pärušila povinrlost, je1íŽ
poruŠenĺ bylo dŮvodem pro odstoupe-ní od smlouvy, je povinna'dtuhé'śtraně nahradit nákĺady
s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na ńáhradu Škody ani povinnost zaplatit smluvnípokutu.

X. Závěreěná uiednánj

1' Nestanoví-li tato smlouva něco jiného, platí ustanovenĺ občanského zákoníku, případně
ustanovení ostatních obecně závazných právních předpisů ČR.2' Smlotlva je platná a účinná dnem jejĺho uzavřenÍ. Smlouva je uzavřena okaĺĺlŽikern, kdy obě

^ smluvní strany budou mít k dispozici oběma stránami podepsáne písemné vyhotovení s;mlouvy'3' Tuto smlouvu lze změnit pouze pĺsemnou formou a jakákoiiv .měnu smlouvy musí být výslovně
nazvána,,Dodatek ke smlouvě" a očíslována. Změna smlouvy jinou, neŽ písemnou forrnou, .u
vylučuje.

4' Pro případ, Žc nlökterá ze smluvních stralr oclĺrlĺtne převzít písemnost nebo jejĺ 1:řevzetíznemoŽní, má se za to, Že písemnost byla doručena. Pro přĺpad pochybností se má z;a to, Že
_. pĺsemnost byla doručena třetĺ den po jejím předání drŽitelĺ pošiovní'licence.5 SmIuvnĺ strany se dohodĺy, že smlouvu do Registru smluv podle zákona ć.34oľ2a15 s}b.

^ (z-ákon o registru smluv") zaŠle ve lhůtě do 30 dnů od uzavřenípřÍkazce.6' Přĺkazce nesouhlasĺ s postoupením smĺouvy podle ustanovení s 1895 a násl. obĺ:anského
zá kon íku '

! Smlouva je vyhotovena ve ctyřech stejnopisech, z nichŽ dva obdrŽí příkazník a dva příkazce'B' Ucastnĺci prohlaŠujĺ, Že tato smlouva byla sepsána pcdIe jejich pravé a svobodné vt]llĺ:, nikoli
v tísni nebo za jinak nevýhodných podmĺnek, po vzájemńem pio;ednání. Její text si přecetli
a s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvĺzujísvými vlastnoručnĺmi podpĺśy.9 Uzavřenĺsmĺouvy bylo schváleno Radou MČ grno-nohunĺce ane lĺ.Oĺ.2O1g.

PLNÁ Moc
1' Přĺkazce dává touto smlouvou přÍkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce ve všech věcecľr

týkajĺcĺch se předmětné veřejné zakázky a plněnĺ dle této smtouvy.2. Přĺkazník tuto plnou moc přijĺmá'
3' Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazkŮ Či povĺnnostĺ, ze kterých by příkazci vznikljakýkoliv financnĺ nebo hmolný závazek, ani činnosií, ve kterých nelze příkazce dle zákona

zastoupit.

V Boskovicích dne V Brně dne

(

Statutární měs to Brno, rno,websport@s.r.o.+>

Čj

lng. Antonín Crha, starosta Mč
ohunice



pŘĺrłzľĺí smloUVA
na administľaci veřejn é zakázky

uzavřená podle s 2430 a následujících občanského zákoníku
Čĺslo smlouvy přlkazce : 08-09í/2olTs
Císlo smlouvy příkazníka 

' 
-- '

Přĺkazce:

PřÍkaznĺk:

h-Smluvní stľanv

Statutární město Brno
Městská část Brno_Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brnose sídlem Brno, Dominikánsŕé námestí',r, Ěsô oół'äzzastoupené panem lng. Antonínem Crhou, 

'i"io.tou 
lrłČ arno-aohunice

DlČ : 44992785_08 ..:"

Bankovní spojenĺ ', ?śł:::ł'o'.u.n. a,s.' pobočka Brno, nám' Svob ody 21,
Číslo Účtu ' ä_!"";| ?lr,r,r,oo
WebSport & Consutting service s.r.o.
se sídlem Dr. Svěráka 1š, 680 oĺ Bóskov;ce'
zestoupená panem Mgr' tMartĺnem BuJlšenl, iednátelem

líe " ', ?r''ł39,3|rru
Pglroľĺ spojení : Kumerěni oanka a.s'Císlo Účtu : 107:2640520257

:ffii|:iřji-"";ääľa v oocnooni'1i''";'trĺru vedeném Krajským soudem v Brně,

llzavÍraii
podle s 2430 a následujícĺch občanského zákoníku

níŽe uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

pŘíxazruĺ smlouvu
ll. Předmět smlouvv

1' Příkazník se touto smlouvou zavazuje zařídit za Úplatu.pro přÍkazce nĺŽe uvedená právníjednání a činnostĺa příkazce ée Áva.ű1e zaplat[ ń u'zatodohodnutou odměnu.2' Příkazník vrámci bvé eiňno'ĺ'.pl?y11ę'" i.ji'ti přípravu a prŮběh zadávacího řízeni(adminístracĺ) pro nadlimitní u"řujnou zakázku ś názvem ,,Letní a zimnĺ údrŽba chodnĺkův MC Brno-Bohunice" zadávanôu v otevřené m řízení posjupem podle $ 56 podle zákonaě. 13412016 Sb., o zadáváiĺ uär"ńy.n .áŘą=..1, 
' 

plJtne' zněnĺ (dále jen ,,Zzvz,).3' Podkladem pro uzavřenÍ této .nĺäüuv je nabídŕa'p7i[ä=nĺLa ze dne 17.o8.2o2o.4' Administrace bude prováděná uĹziíiu ''i'śžíżżvz a budá ,"nrÄoi"t přípravu a realizacivšech krokŮ nezbytných pro zadiání pŕ"Jň3tře'u"?łne zakázky vsouladu se ZZVZ,Bude sejednat zejména o ňĺzě uuéo"nďĺřony'

a stanovení Zadávacích podmínek (,,zP,) vreŽĺmu zzvzv podrobnostech nezbytných pro"'účast dodavatelťl Vpodmĺnek kvalifikace,.' tecnnicrýcn'-poomĺné_Ŕ lýň"iob_chodnÍch nebo ji1Ýc.n smluvńĺóň'podmínek u poäóo-Jstanovenĺ lhŮt potřebných k průbeńu' zadávacĺho ? í;^í:

poq|e specifĺkace veřejné zakázky,
zadávacĺm řÍzení, se stanovením
ujĺcích předmět veřejné zakázkry,
závazného návrhu smiouvy, včetné
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b. projednání ZP s příkazcem a zpracování případných přĺpomínek příkazce,
c. zpracování návrhu poŽadavkŮ na prokázání kvalifikace, jejich konzultace s příkazcem a

zapracování případných připomínek příkazce
d. zpracováni návrhu Pravidel pro hodnocení nabídek, projednání návrhu Pravidel pro

hodnocení nabídek s příkazcem a zapracování případných připomĺnek příkazce,
e. zpracovánÍ návrhu Podmínek sestavení a podánĺ nabídek, projednání návrhu Podmínek

sestavení a podání nabídek s příkazcem a zaplacování přĺpadných připomínek přĺkazce,
f. zpracování návrhu Dalších podmínek pro uzavření smlouvy,
g. projednánĺ návrhu Dalšĺch podmínek pro uzavření smlouvy s příkazcem a zapracování

případných připomínek příkazce,
h. zpracováni návrhu Zadávací dokumentace (',zĐ") v souladu s odsouhlasenými zP,

poŽadavky na prokázání kvalifikace, Pravĺdly pro hodnocení nabídek a Podmínkami
sestavení a podání nabídek případně Dalšími podmínkami pro uzavření smlouvy,

i. projednání návrhu ZD s přĺkazcem a zapracování případných připomínek příkazce do ZD,j. zpracování konečné veze ZD včetně všech příloh v elektronické podobě pro potřeby
uveřejnění ZD na profilu zadavatele,

k. vypracováni ZD v listĺnné podobě, mĺnimálně v jednom vyhotovenĺ,
l. vyplněnĺ formuláře oznámení o zahájenĺ zadávacího ŕízení
m. uveřejnění oznámení o zahájeni zadávacího řízení na předepsaném formuláři a vyhotovení

objednávky ke zveřejněnÍ ve Věstníku veřejných zakázek a Ústředním věstníku Evropské
unie fie-li relevantní)

RT uveřejněnĺ ZD na profilu zadavatele
o. přejímání Žádostí o vysvětlení ZD,
p. vypracování vysvětlení ZD, uveřejňovánĺ, odesílání a předávánívysvětlení ZD dodavatelům,
q' přĺprava formulářů pro jmenování Komise včetně všech podkladů nutných pro jednání

Komise (přĺprava podkladů nutných k řádnému průběhu otevírání obálek, posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek), vypracovánĺ jmenovacích dekretů a prohlášení o
nestrannosti pro členy a náhradnĺky členů komisí,

r. rozeslání pozvánek na jednání Komĺse.

Činnosti spojené s průběhem zadávacílhůty po podání nabĺdek

a. účast na všech jednáních Komise,
b' organĺzačnĺ zajištění zasedání Komise ohledně otevírání nabídek podaných elektronicky na

elektronickém nástroji příkazníka v souladu s platnou legislativou,
c. poskytnutí přístupových údajů k elektronickému nástroji kzakázce pracovníkům přĺkazce,
d. zpřístupnění a otevírání nabídek podaných elektronicky na elektronickém nástroji příkazníka

za účasti Komĺse,
e. spolupráce na případných kontrolách a auditech souvisejícís veřejnou zakázkou,
f. vypracování písemného protokolu se seznamem nabídek, které byly otevřeny,
g. organizační zajištění zasedání Komĺse ohledně posouzení kvalifikace,
h. zpracování předběŽného rozboru nabídek uchazečů z hledĺska splnění kvalifikace'
i. vypracování Žádostí o objasnění nebo doplnění doloŽených dokladů nebo informací

předloŽených k prokázánĺ kvalifikace,j' vypracovánĺ protokolu o zasedánÍ Komise ohledně posouzení kvalĺfikace,
k. vypracování a písemné zdŮvodnění Mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC),
l. zajištění vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
m. organizační zajištěnĺ zasedání Komise ohledně posouzení splněnĺ podmĺnek účasti

(zadáv aci ch pod m ínek),
n. zpracování předběŽného rozboru nabĺdek uchazečů z hlediska splněnÍ podmínek úöasti,
o. vypracování Žádostí o objasnění doloŽených dokladů nebo informací předloŽených

k prokázání splnění podmínek účasti,
p. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení splnění podmĺnek účasti
q. vypracováníŽádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
r. vypracování stanoviska k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny pro posouzení

příkazcem,
s. vypracování protokolu o zasedání Komise ohledně posouzení mimořádně nízké nabídkové

ceny,
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t. zpracování podkladŮ pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
u. zajištění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabídky byly vyřazeny'
V. zajištění odeslání oznámení o uvolnění peněŽní jistoty vyloučenému uchazeči, včetně

zpracování všech potřebných formulářů,
w. organizační zajištění zasedání Komise ohledně hodnocení nabídek podle pravidel pro

hodnocení nabídek,
x. předání podkladových materiálů včetně rozboru nabídek pro zasedání Komise ohledně

hodnocení nabídek,
y. zpracování protokolŮ o zasedání Komise ohledně hodnocenĺ nabídek,
z. vypracováníZprávy o hodnocení nabídek'

Činnosti příkazníka spojené s vÝběrem dodavatele a ukončením zadávacího řízení:

a. vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele včetně dopoľučení
postupu přl výběru dodavatele _ stanovením nejvýhodnější nabídky a pořadí uchazečů
v souladu seZZVZ,

b. zpracování případné výzvy vybranému dodavateli k předloŽení doposud nedoloŽených
dokladů o kvalifĺkaci, vzorků nebo dalších informacĺ a dokladů, pokud nebyly doposud
doloŽené a případné vyloučení účastníka, kteý řádně nesplnil poŽadavky ve výzvě,

c. zpracování podkladů pro rozhodnutízadavatele o vyloučení uchazečů,
d. zajištěnĺ vypracování oznámení o vyloučení účastníka ZŘ s odůvodněním,
e. zajištění oznámení o vyloučení uchazečům, jejichŽ nabĺdky byly vyřazeny,
f. zajištění odeslání oznámení o uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně zpracován|l

všech potřebných formulářŮ'
g. zpracování Výsledku posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele,
h. zpracování oznámení o výběru dodavatele,
ĺ. zajištění doručenĺ oznámení o výběru dodavatele účastníkům zadávacÍho řízeni,j. zpracování písemného návrhu rozhodnutío námitce stěŽovatelů,
k. zpracování návrhu vyjádřenízadavatele k podanému návrhu,
l. zpracování a zajištěnízveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení,
m. doručení oznámení o uzavřenísmlouvy uchazečům,
n. zpracování Písemné zprávy zadavatele,
o. zajištěnĺ vrácení přĺpadných ukázek a vzorků,
p' zajištění zpracování a zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řizenÍ (v přĺpadě zrušení

zadávacího řízení),
q. vypracování stanoviska zadavatele k námitkám v termínu stanoveném zákonem o veřejných

zakázkách,
r. návrh rozhodnutízadavatele o námitkách a odůvodnění návrhu,
s. vypracování stanoviska zadavatele v řizení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem

dohledu v termĺnu stanoveném zákonem o veřejných zakázkáeh,
t. předání přísluŠné dokumentace veřejné zakázky vztahující se k namĺtanému porušení

zákona orgánu dohledu spolu s vyjádřenĺm příkazce k návrhu stěŽovatele,
u. úkony směřujícĺ k řádnému dokonöení zadávacĺho řizení po rozhodnutí orgánu dohledu,
V. příprava podkladů' které je podle zákona zadavatel povinen poskytnout orgánu dohledu,
w. vypracování stanoviska v řízení o uloŽenĺ sankce V termínu stanoveném zákonem

o veřejných zakázkách,
x. kompletace dokumentace pro archivaci, včetně exportu dokumentace a nabídek z portálu E-

ZAK na CD,
y. předání veškeré uspořádané dokumentace z průběhu zadávaciho řizeni.

Přĺkazník mimo vÝše uvedené:

a' povede po celou dobu zadávacího řÍzeni evĺdenci všech úkonů,
b. zajistí po celou dobu trvánĺ smlouvy uveřejňování dokumentů, formulářů a informacĺ

v souladu s poŽadavky platných právních předpisů,
c' zajistí odesílání korespondence, kterou je povinen podepsat zadavatel, pokud se

v konkrétním případě nedohodne se zadavatelem jinak,
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d' poskytne potřebné právnĺ a odborné poradenství v souvislosti se zadávacim řízením podle

této smlouvy,
e. doloŽí všechna zaslaná potvzení o uveřejnění zaslané UŽivatelskou podporou Věstníku

veřejných zakázek nebo Ústředním věstníkem EU do kompletního vyhotovení zadávací
dokumentace,

f. vypracuje všechny dalšídokumenty a podklady nutné pro řádný průběh veřejné zakázky,
g. zkompletuje dokumentaci pro archivaci,
h. upozorní pŕikazce na nezbytnost provedení úkolů, které je povinen příkazce provést sám

a které jsou nutné pro řádný prŮběh zadávacího řizení.

Pokud v demonstratĺvnĺm výčtu dílčích činností nejsou některé činnosti uvedeny, pak vŽdy platí,
Že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré potřebné podklady, zorganizovat
a provést veškeré potřebné čĺnnosti a odeslat a uveřejnĺt veškeré potřebné doklady, jak
vyplývají ze zněni zákona a v souladu se zákonem, s výjimkou čĺnností vyhrazených podle
zákona výl u čně příkazci.

K činnostem zákonem vyhrazeným přĺkazci patří:

výběr dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího ŕizení, zrušení zadávacĺho ŕizeni, rozhodnutí
o námitkách. Kontaktní osobou příkazce, oprávněnou poskytovat informace, podklady
a součĺnnost k řádnému plnění smlouvy ze strany pŕíkazce je lng. otakar Kamarád,
mobil: 602 511 995. Kontaktnĺ osobou přikazníka, zastupujĺcí příkazníka v záleŽitostech
předmětné veřejné zakázky,je pan Mgr' Martin Budiš, mobil č. 775 337 535.

lll. Doba a místo plněnĺ

1. PříkaznÍk se zavazuje předat příkazci podklady a provést technickou a odbornou pomoc
vtakových termínech, aby příkazce mohl uzavřít smlouvu svybraným dodavatelem do 15 dnů
po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

2' Předpokládané termĺny průběhu zadávacĺho řízení:
Zahájení říjen-listopad 2020
Vyhodnocení nabídek do leden 2021
Předpokládané ukončení do březen2021

3. Uvedené termíny jsou orientačnĺ a jsou závislé na včasném schválení zadávacích podmínek
příkazcem, na rozhodnutí příkazce o výběru dodavatele a rozhodnutí o provedení úkonů,
o kteých musí ze zákona rozhodnout příkazce sám, i včasném poskytnutí součinnosti ze strany
přĺkazce. Termíny budou v případě námitek uchazečŮ prodlouŽeny o zákonné lhůty a dobu
trvání správního řízení vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe.

4. obě strany se dohodly na zahĄení činnosti příkaznika bezodkladně po podpisu smlouvy s tím,
Že příkazce má právo zahájeni zadávacího řizeníjednostranně určit.

5. Příkazník je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat v souladu s lhůtami
vyplývajĺcími pro příslušný druh zadávacího řizení ze ZZVZ

6. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do dne předání kompletní dokumentace o průběhu
zadání veřejné zakázky pro archivaci přĺkazci a zaplacení odměny příkazníkovi příkazcem.
o předání kompletní dokumentace jsou smluvní strany povinny pořídĺt předávací protokol.

7 ' Místem plnění je sídlo příkazce, sídlo příkaznÍka a případně další místa uröená dohodou
smluvních stran.

lV. odměna příkazníka

1. odměna přikazníka za řádnou administraci zadávacího řÍzeni je sjednána dohodou smluvních
stran na 30.000 Kč bez DPH.

2. K odměně bude přĺpočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanĺtelného plnění' Změna
odměny je możná pouze po změně sazeb DPH, o částku odpovídající zvýšení nebo snĺŽení
sazby DPH.

3. odměna za admĺnistraci zadávacího řízení v kompletním rozsahu činností dle článku ll. této
smlouvy zahrnuje veškeré náklady přĺkazníka spojené s plněním předmětu této smlouvy,
s výjimkou odborných posudků a stanovisek.
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4. Nesplní-lĺ příkazník povinnostĺ sjednané touto smlouvou, odměna mu nebude vyplacena nebo
bude příkazcem přiměřeně krácena. Nevyplacení odměny nemá vliv na právo přĺkazce na
náhradu škody, způsobené příkazci porušením povinnostĺ z této smlouvy'

5. V případě zrušení zadáni veřejné zakázky na základě rozhodnutĺ přikazce náleži příkazníkovi
poměrná část odměny odpovídající provedeným úkonům v rámci administrace zadávacího
řízeni a vypočtená způsobem uvedeným v ělánku V'

6. Vylučuje se aplikace s 2436 občanského zákoníku.

V. Fakturace a platební podmínkv

1. odměna bude příkazníkovi hrazena po vystavenĺ faktur' Pŕíkazník vystavÍ faktury takto:
a, prvnĺ fakturu vystaví příkazník po Vypracováni zadávací dokumentace na částku 5.000 bez

DPH
b. druhou (koneěnou) fakturu ve výši 25.000 bez DPH vystaví příkazník po uveřejnění

výsledkŮ zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nebo Ústředním věstníku EU
a po předání kompletnĺ archivnídokumentace o průběhu zadáníveřejné zakázky.

2. Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem
č.23512004 sb., o danĺ z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpĺsů.

3. Příkaznĺk ve faktuře vyčĺslí zvlášt' cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
öástku včetně DPH.

4. Příkazce vrátĺ příkazníkovi fakturu, která nemá předepsané náleŽitosti je neúplná nebo
nesprávná.

5. Příkazce není v prodlení, uhradí-li aŽ správnou a úplnou fakturu obsahující veškeré předepsané
náleŽitosti.

6' Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od data odeslání příkazcĺ (den odeslánĺ se do lhŮty
nezapočítává). V pochybnostech se má za to, Že faktura byla příkazcĺ doručena třetí den po
odeslání. Za datum úhrady se povaŽuje den přĺpsánĺ dluŽné částky na účet příkazníka'

7. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu na straně příkazce soutěŽ před jejÍm zahájením nebo v jejím
průběhu zrušena nebo pozastavena, vyfakturuje příkazník pouze část sjednané odměny a to: při
rozhodnutĺ o zrušení zadánÍ před otevíráním nabĺdek ve výši 60% ze sjednané odměny, při
rozhodnutí o zrušení zadání po otevírání nabídek, ale před posouzením a hodnocením nabídek
ve výši 75o/o Za sjednané odměny, při rozhodnutí o zrušení po posouzení a hodnocení nabídek
ve výši 90%ze sjednané odměny'

V!. Povinnostl příkazníka

1. Přĺkazník bude postupovat při provádění sjednaných činností s odbornou péčí, pečlivě podle
svých schopností, v zájmu příkazce a podle jeho pokynů, případně podle zápisů a dohod
smluvních stran. Příkazník oznámí bez zbytečného odkladu přĺkazci všechny okolnosti, které
zjistil při obstarávání záleŽitostí podle této smlouvy a které mohou mĺt vliv na změnu pokynů
nebo zájmů přĺkazce'

2. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s prováděním činností podle této smlouvy.

3. Příkazník pouŽije všechny materiály, které obdżí od příkazce v souvislosti s plněním výhradně
pro účel plněnÍ smlouvy. Po skončenĺ plnění předá příkazník příkazci všechny materiály, které
od příkazce v souvislosti s plněním smlouvy převzal'

4' Pŕikazník prohlašuje, Že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.
5. Po obdrŽení identifikačních údajů členů a náhradníků komise od přĺkazce vypracuje příkazník

jmenovací dekrety a čestná prohlášenĺ členů a náhradnĺků komise a předá je přĺkazci, včetně
pozvánek na jednání komĺse' Příkazník vypracuje oznámení o jmenování členem
a náhradníkem komise, jakmile od přĺkazce obdżí identifikační údaje členů a náhradníků.

6' PřÍkazník svolává jednání komise.
7 ' Příkazník nemůŽe bez písemného souhlasu přĺkazce předat zajištění svých povinností

vyplývajících z této smlouvy třetí osobě.
8. PřikaznÍk (jeho zástupci) se bude zÚčastňovat jednání Komise a při jednání Komise plnĺt

povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy.
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9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záleŽitostech, o nĺchž se dozvěděl

v souvĺslosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které
obdżí od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu smlouvy. Po
skonöení plněnÍ, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá příkazník příkazci všechny materiály,
které od příkazce v souvislosti s plněním převzal'

10. Přikazník je povinen vŽdy před vlastním provedenĺm jednotlivých pĺsemných úkonů tyto
e|ektronickou poštou odeslat pŕíkazci k posouzení a schváleni. Přikazce je povinen posoudĺt
a schválit úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi,
případně vznést písemné námitky'

1'1. o námitkách příkazce je povinen přikazník rozhodnout bez průtahů. Přitom je povinen upozornit
příkazce na hrozĺcí rizika,jako např. prodlouŽení lhůt plnění, zvýšení nákladů, aj.

12. Příkaznĺk se zavazĄe postupovat po celou dobu plnění smlouvy s náleŽitou odbornou péčí,
zajišťovat plněnĺ smlouvy v souladu se zájmy pŕíkazce, která zná a má znát, oznámit přikazci
všechny okolnostĺ, které zjistĺl při vykonávání činnosti a jeŽ mohou mít vliv na změnu pokynů
přĺkazce, upozornit příkazce na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodných
pokynů příkazce v rámci plněnísmlouvy'

13. Příkazník dává příkazci souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisŮ (zejména ze zákona č. 'ĺ06/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k ĺnformacím, v platném znění).

14. Pŕikazník prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není podjatý ve smyslu ustanovení $ 44
zákona. Příkazník dále prohlašuje, Že pokud by v prŮběhu zadávacího řĺzení nastaly nové
skutečnosti ve vztahu k podjatosti, bezodkladně tyto oznámi přikazci. Pokud tak neučiní, má se
z'a to, Že Žádné změny nenastaly.

15. Činnosti, které se pŕíkazník zavazuje toto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně
příkazníkem (s výjimkou zpracování odborných posudků).

Vl!. Spolupůsobenĺ. práva a povinnosti příkazce

1' Příkazce spolupracuje na tvorbě zadávací dokumentace a schvaluje její konečnou verzĺ.
2. Příkazce prohlašuje, że má zřizen profil zadavatele s údaji vyŽadovanými platnými právními

předpisy'
3. Příkazce ustanoví komisi a poskytne identifikačnĺ údaje jejích členů a náhradnĺkŮ přĺkazníkovi

nejméně 10 dnů před prvním jednáním komise.
4. Přikazceje povinen poskytovat příkazníkovi během trvání smlouvy součinnost a předávat vöas

úplné, pravdivé informace a podklady, potřebné pro věcné plnění smlouvy'
5. Příkazce bude posuzovat (schvalovat nebo připomínkovat) Úkony navrŽené příkazníkem

příkazci ke schválenibez průtahů, v přĺměřených lhŮtách potřebných pro posouzení úkonů.
6. Příkazce zajistĺ technické specifikace předmětu plnění.
7. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi včas a ve sjednané výši odměnu sjednanou touto

smlouvou.
Příkazce uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem aŽ po doručení oznámení přikazce
o uplynutízákonných lhůt, ve kteých smlouva nesmĺ být uzavřena.

8. Příkazce bude písemně informovat příkazníka o podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem do
tří pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy.

9' Přĺkazce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajĺch, které jsou obsaŽeny
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kteými
přĺšel při plněnĺze smlouvy do styku.

V!ll. Další uiednání

1. Příkazník odpovídá za bezvadnou přípravu a organizačnĺ zajištění celého průběhu zadáni
veřejné zakázky a je povinen zajistit průběh zadávaciho řizení v souladu s platnými právními
předpisy.

2. Přikazceje povinen poskytnout příkazníkovi nezbytnou součinnost v souladu s touto smlouvou.
3' Příkazník neodpovíd á za vady, které byly způsobeny pouŽitím podkladů převzatých od příkazce,

u kteých příkazník ani při vynaloŽení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na nevhodnost upozornil příkazce, ale ten na jejich pouŽitĺ trval.
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4. Příkazník je povinen nahradĺt škody, které vzniknou V důsledku neplnění (porušení) smluvních
podmínek nebo právních předpisů příkazníkem. Přĺkazník je povinen být po celou dobu plnění
smlouvy pojištěn pro přĺpad vzniku škody podle předchozí věty tohoto bodu smlouvy. Pojistná
smlouva s minimálním pojĺstným limitem 2.000.000 Kč.

5. Smluvní strany prohlašují, Že je-li v této smlouvě zakotvena povinnost (před) schválenĺ úkonu
příkazcem, ačkoliv se jedná o plnění poskytnuté příkaznĺkem v rámci této smlouvy, pak
schválenĺm úkonu ze strany příkazce nedochází k přenosu odpovědnosti za přĺpadně vzniklou
škodu z důvodu protiprávnosti schváleného úkonu z příkaznÍka na přÍkazce. obdobně
protiprávnĺ Úkon učiněný přikazcem V dŮsledku chybných právních konzultací či podkladů
poskytnutých příkazníkem v rámci této smlouvy nezbavuje příkazníka odpovědnosti za vzniklou
škodu s tím spojenou.

6. Poruší-li příkazník povinnost zajistit průběh zadávacího řizení v souladu se zákonem takovým
způsobem, že bude nezbytné zrušení zadávacího řÍzení (rozhodnutím přĺkazce nebo
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěże), je příkazník povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 15 o/o ze sjednané úplaty a provést navazujÍcí zadávaci řízení bezplatně'

7. Příkazník zrealizuje na svůj náklad nápravná opatření (iná, neŽ je zrušení zadávacího ŕízeni),
k nimŽ dojde zaviněním příkazníka.

8. Přĺkazník je oprávněn poŽadovat po přĺkazci smluvní pokutu ve výši O,1 o/o ze sjednané odměny
příkazníka za kaŽdý den prodlení příkazce s platbou odměny.

9. Příkazce je oprávněn po přÍkazníkovi poŽadovat smluvní pokutu ve výŠi 0,1 o/o ze sjednané
odměny za kaŽdý den prodlení, pokud se příkazník ocitne v prodlení s plněním povinností
ohledně zákonem stanovené lhůty'

10. V případě práva příkazce na smluvní pokutu si přĺkazce vyhrazuje právo tuto sankci realizovat
tak, Že částku ve výši smluvní pokuty započte do částky dohodnuté odměny příkazníka, kterou
o částku smluvní pokuty sníŽí. o takovém postupu je však přikazce povinen příkazníka předem
pĺsemně vyrozumět.

11. Smluvní pokuta nemá vliv na právo poŽadovat náhradu škody. V případě odpovědnosti za
škodu jedné ze stran smlouvy, bude povinnou stranou nahrazena pouze skutečná škoda.

12. Pŕíkazník se zavazuje hradit veškeré náklady vzniklé přikazci porušením právních předpisů
činností nebo v souvislosti s činností příkazníka, zejménazákona o veřejných zakázkách.

13. Příkazce nemŮŽe po příkazníkovi poŽadovat náhradu pokuty, uloŽené Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěŽe v tom rozsahu, v němŽ byla pokuta orgánem dohledu navýšena pro
opakovanost správního deliktu zadavatele'

14' v případě, Že bude přĺkazce v prodlení se zaplacením odměny za plnění dle ělánku čtvrtého,
náleŽi příkaznĺkovi úrok z prodlení z dluŽné částky za kaŽdý i zapoć,atý den prodlení, stanovený
podle nařizeni vlády č. 351/2013 sb'

15. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajĺch, které jsou obsaŽené
v technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterýmĺ přišly přĺ
plnění smlouvy do styku. Tímto ujednáním není dotěena zákonná povinnost poskytovat
ĺnformace podle zvláštních zákonŮ.

lX. Ukončení smlouvv

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2' Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-lĺ přĺkazník své povinnosti vyplývající

ztéto smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení povĺnnosti příkazníka se mimo
jiné povaŽuje takové jeho jednání, které můŽe poškodit práva a zĄmy příkazce v situacĺ, kdy na
základě písemné výzvy příkazce v dodatečně stanovené lhůtě přikaznÍk vadný stav neodstraní,
případně vadný stav jiŽ nelze odstranit.

3. Příkazce je oprávněn odstoupĺt od smlouvy v případě, Že probíhá insolvenční řízení, v němŽ
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku příkazníka nebo byl insolvenční návrh zamĺtnut proto, Že
majetek příkazníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řĺzení.4. Smluvní strany s ohledem na předmět smlouvy vylučují moŽnost výpovědi pŕíkazu přĺkazníkem
dle ustanovení $ 2440 občanského zákoníku.
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5. Přĺkazník je oprávněn od této smlouvy odstouplit, poruší_li příkazce svoji povinnost poskytnout
příkazníkovi součinnost, zejm' poskytnout mu podklady nezbytně nutné k výkonu jeho činnosti
a vadný stav na základě pĺsemné výzvy přĺkaznĺka příkazce v dodatečně stanovené lhůtě
neodstranĺ, případně vadný stav jiŽ nelze odstrarrit.

6' Zjĺstĺ-li někteý z účastníkŮ smlouvy překáŽky při plněnÍ ze smlouvy' které 'znemoŽňujĺ řádné
uskutečněnĺ činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámÍ to neprodleně druhé
smluvnĺ straně, še kterou se dohodne na odstraněnĺ daných překáŽek.
Nedohodnou-li se strany na odstranění překáŽek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne
oznámenĺ, mŮŽou smluvnĺ strany od smlouvy odstoupit s tĺm, Že si vzájemně vyrovnajĺ náklady
dosud Úěelně a prokazatelně vynaloŽené na plněnĺ předmětu smlouvy.

7 ' Smluvnĺ strany mohou od smlouvy odstoupit za podmĺnek stanovených oběanským zákonĺkem
nebo jinými právními předpisy'

8, Uěinky odstoupenĺ nastávají dnem následujÍcím po dni, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupenĺ doruěeno druhé smluvnĺ straně. Smluvnĺ strana, která porušila povinnost, jejíŽ
porušenĺ bylo dŮvodem pro odstoupenĺ od smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady
s odstoupenĺm spojené' Tím nenĺ dotten nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní
pokutu.

X. Závěrę_Ĺľtá u ies! nánĺ

1. Smlouva je platná, a účinná dnem jejĺho uzavřenĺ' Smlouva je uzavřena podpisem zástupců
obou smluvních stran na jednom dokumentu. Při zveřejněnĺ smlouvy v regĺstru smluv je smlouva
účinná dnem zveřejnění. Podléhá_li smlouva zveřejněnĺ v registru smluv, zajistĺ jejĺ zveřejnění
příkazce.

2. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně
nazvána,,Dodatek ke smlouvě" a očĺslována. Z-měna smlouvy jinou, neŽ písemnou formou, se
vylučuje.

3' Nestanoví-lĺ tato smlouva něgo jĺného, platí ustanovení oběanského zákonĺku.4, Přĺkazce nesouhlasí s postoupenĺm smlouvy podle ustanovení s 1895 a násl. oböanského
zákoníku.

5. Smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ dva obdrŽĺ přĺkaznĺk a dva přÍkazce.
6. Učastnĺci prohlašují, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vŮle, nikoli v

tĺsni nebo za jinak nevýhodných podmĺnek, po vzájemném projednání' Její text si přečetli a s
jeho obsahem souhlasĺ, coŽ stvrzujĺ svými vlastnoručnĺmi podpisy'

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 16.09.2o2O.

V Boskovĺcích dne i V Brně dne
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