Příloha č. 2
Smlouva
O poskytování služeb v oblasti získávání dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:
Objednatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo:
IČ:
DIČ:

Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika
44555601
CZ 44555601

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Tel.:
Fax.:
e-mail:

+420 475 282 115
+420 472 772 982
rektor@ujep.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Luděk Cyhelský
Tel.:
Fax.:
e-mail:

+420 475 282 214
+420 472 772 982
ludek.cyhelsky@ujep.cz
Ing. Aleš Klicnar

Tel.:
Fax.:
e-mail:

Zhotovitel:
Adresa:
IČ
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:
Bank. spojení:
Osoby zmocněné
k zastupování:

+420 475 282 356
+420 472 772 982
ales.klicnar@ujep.cz

I.

Předmět smlouvy

1. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb v oblasti
získávání dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa
4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli služby uvedené v čl. II. této smlouvy za podmínek
uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit za tuto činnost zhotoviteli
sjednanou cenu.
3. Z důvodu zajištění způsobilosti nákladů v rámci dotace z OP VaVpI musí být ve všech krocích
respektována Pravidla pro výběr dodavatelů, stanovena MŠMT v příloze Příručky pro žadatele, a
to zejména limitní ceny pro způsobilost nákladů, to je 3 „člověkoměsíců“ na projekt.

II.

Poskytované služby

1. Poskytování služeb bude zahrnovat:
Příprava projektové žádosti a související dokumentace
Komplexní poradenství poskytované Zadavateli při zpracování žádosti o financování
Projektu včetně souvisejících dokumentů v souladu s požadavky řídícího orgánu OP VaVpI.
Tato činnost zahrnuje ve vztahu k Projektu především:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přípravu harmonogramu Projektu.
Zpracování rozpočtu Projektu.
Zpracování studie proveditelnosti Projektu a analýzy nákladů a přínosu Projektu ve formě
požadované řídícím orgánem OP VaVpI.
Zpracování vlastní žádosti o financování Projektu.
Zajištění konzultací Zadavatele s institucí, která z pověření příslušného řídícího orgánu
programu vztahujícího se k Projektu vykonává určité činnosti spojené s řízením programu
(dále jen „Implementační orgán").
Zpracování CBA (cost benefit analysis) ve formě požadované řídícím orgánem OP VaVpI
Vyplnění elektronických formulářů projektové žádosti včetně příloh
Předání kompletní projektové žádosti o financování Projektu Implementačnímu orgánu.
Poskytování komplexních poradenských služeb spojených s realizací Projektu, který získal
podporu v souladu s podmínkami řídícího orgánu OP VaVpI, ve prospěch Zadavatele.

2. Ve smlouvě na poskytnutí služby bude u činnosti dle čl. II. odst. 1 sjednána cena dle ust. IV.
smlouvy
3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím subdodavatelů
odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech změnách
svých subdodavatelů. Objednatel má právo v odůvodněných případech nového subdodavatele
odmítnout a zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost
za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje
schválení subdodavatelů objednatelem.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. K dosažení účelu této smlouvy se smluvní strany zavazují k vzájemnému poskytování informací
a potřebné součinnosti.

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou žádost za účelem obdržení dotace
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na
vysokých školách spojenou s výzkumem (dále jen OP VaVpI PO 4) a tuto projektovou žádost
objednateli včas a řádně předat.
3. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s obecnými podmínkami čerpání dotace,
s náležitostmi nutnými pro zpracování projektu a následné schválení žádosti o dotaci jemu ke
dni podpisu smlouvy známými a informovat zadavatele o jejich případných změnách v průběhu
zpracování projektu, bez zbytečného odkladu poté, co se o takových změnách zhotovitel dozví.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, se kterými přišel do styku při
plnění z této smlouvy, a všech skutečnostech. Zhotovitel se dále zavazuje, že údaje, se kterými
přišel do styku při činnosti dle této smlouvy, neposkytne třetím osobám, nezneužije a ani nebude
využívat při své další podnikatelské činnosti.
5. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení, že řídící orgán nebo zprostředkující
subjekt příslušného operačního programu kladně posoudil formální náležitosti a hodnocení
přijatelnosti žádosti, informovat o této skutečnosti zhotovitele. Objednatel je povinen do 5
pracovních dnů od oznámení, že řídící orgán nebo zprostředkující subjekt příslušného
operačního programu schválil žádost o dotaci, informovat o této skutečnosti zhotovitele.
IV.

Cena za poskytované služby

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za služby dle ust. čl. II. odst. 1 takto:
Cena za služby poskytované dle ust. Čl. II. odst. 1 je vysoutěženou cenou a zhotovitel obdrží
70% z vysoutěžené ceny po akceptování přijatelnosti projektové žádosti řídícím orgánem OP
VaVpI.
V případě, kdy projektová žádost nebude řádně a včas předána nebo nebude propuštěna
formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti k věcnému posouzení a to z jakýchkoliv
důvodů, není objednatel povinen hradit dohodnutou cenu související s touto činností.
Zbylých 30 % bude zhotoviteli vyplaceno po obdržení písemného vyrozumění o schválení
poskytnutí plné výše dotace. (Netýká se proporcionálního snížení dotace řídícím orgánem
z důvodu nedostatku zdrojů v alokaci OP VaVpI PO 4)
Celková vysoutěžená cena je:………………………………………….
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s poskytováním služeb. Cena bude neměnná i ve vztahu k vývoji kurzů české koruny
k zahraničním měnám po dobu platnosti smlouvy.
3. Cena může být změněna pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, pokud dojde
v průběhu poskytnutí služeb ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
V.

Platební podmínky

1. Za službu dle ust. čl. II. odst. 1 smlouvy bude fakturována vysoutěžená cena jednou částkou ve
výši 70 % z celkové ceny díla poté, co řídící orgán OP VaVpI kladně posoudí formální hodnocení
a hodnocení přijatelnosti projektu. Druhá částka ve výši 30 % může být zhotovitelem fakturována
po oznámení poskytnutí dotace žadateli.
2. V případě, kdy projektová žádost nebude řádně a včas předána nebo nebude propuštěna
formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti k věcnému posouzení a to z jakýchkoliv
důvodů, není objednatel povinen hradit náklady související s touto činností.

3. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po výše
uvedeném plnění, což bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem. Na
úhradu příslušné ceny vždy zhotovitel vystaví a zašle objednateli daňový doklad – fakturu.
4. Splatnost faktur se sjednává 30 dní od doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou
náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení.
Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
VI.

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou na straně objednatele je:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

Ing. Luděk Cyhelský
+420 475 282 214
+420 472 772 982
ludek.cyhelsky@ujep.cz

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

Ing. Aleš Klicnar
+420 475 282 356
+420 472 772 982
ales.klicnar@ujep.cz

2. Vyčleněnou kontaktní osobou zhotovitele je:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
3. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktní osoby dle tohoto článku je možná na základě
jednostranného písemného oznámení druhé smluvní straně.
VII.

Trvání smlouvy

1. Smlouva vchází v platnost dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
2. Doba plnění předmětu smlouvy je odvislá od data vydání výzvy k předkládání projektů do OP
VaVpI prioritní osy 4 řídícím orgánem.
3. Trvání smlouvy a termín odevzdání díla v rozsahu článku II. odst. 1 je stanoven na 15. 9. 2009.
VIII.

Důvěryhodnost a ochrana informací

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se objednatele,
které získá v průběhu plnění této smlouvy, a které budou ze strany objednatele označeny jako
důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“) a zavazuje se, že přijme všechna rozumně
požadovatelná opatření k ochraně Důvěrných informací.

5. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výlučně při poskytování poradenských
služeb dle této smlouvy.
6. Povinnost mlčenlivosti a ochrana podle této smlouvy se nevztahuje na Důvěrné informace, které
se stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením některé povinnosti
vyplývající z této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti a ochrana podle této smlouvy se nevztahuje
ani na Důvěrné informace, které se zhotoviteli stanou známými nikoliv jako informace důvěrného
charakteru od jiné osoby než od objednatele, a to před tím, než byly sděleny objednatelem.

IX.

Náhrada škody a smluvní pokuty

1. Zhotovitel odpovídá za škodu v souladu s ust. § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku v platném znění.
2. V případě, že zhotovitel nesplní termín pro vypracování a podání příslušné žádosti stanovený
dle výzvy OP VaVpI prioritní osy 4, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
500.000,- Kč.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotoviteli, je zhotovitel
oprávněn požadovat na objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z fakturované
částky za každý den prodlení.
X.

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. Jestliže je
smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před uplynutím doby jejího trvání,
smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, provedených k datu, kdy
smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a
pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
smluvních povinností druhou stranou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručeno
druhé straně, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno uchazeči do 5 dnů od jeho
odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
3. V případě odstoupení zhotovitel od smlouvy bez udání důvodu může zadavatel uplatnit náhradu
škody a smluvní pokuty dle článku č. IX. odst. 2.
XI.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že by tato smlouva neobsahovala jakékoliv ustanovení zadávací dokumentace
k výběrovému řízení, na základě kterého byla tato zakázka zadána, má se zato, že text této
smlouvy se doplňuje o příslušné chybějící ustanovení, které bylo uvedeno v zadávací
dokumentaci.
2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo v rozporu s jakýmkoliv ustanovením
zadávací dokumentace k výběrovému řízení, na základě kterého byla tato zakázka zadána, má
přednost ustanovení uvedené v zadávací dokumentaci.
3. Veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit před
příslušným soudem, a to podle českého práva.
4. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze písemně, formou číslovaných
dodatků.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami
oprávněnými jménem smluvních stran jednat tak, jak jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy.
6. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími, na
jehož použití se smluvní strany dohodly.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
dva.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že
vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných
jménem či za smluvní strany jednat.

V Ústí nad Labem

dne………………………………

Za objednatele

Za zhotovitele

