Č.j. MV-108858-55 /VZ-2011
Počet listů: 11
Přílohy: 2/13

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra České republiky
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34,
jehož jménem jedná Petr Říha, ředitel Odboru hlavního architekta eGovernment
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
účet č. 3605881/0110 vedený u ČNB
kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
tel.: 974 817 524
e-mail: petr.riha@mvcr.cz
fax: 974 816 837
(dále jen „Zadavatel“)
a
1. Igos Consulting a.s.
se sídlem: Praha 5, Smíchov, U Trojice 1042/2, PSČ 150 00
jejímž jménem jedná: David Bennet, člen představenstva
IČ: 27396347
DIČ: CZ27396347
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 10294
účet č. 51-1059230227/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
kontaktní adresa: Praha 5, Smíchov, U Trojice 1042/2, PSČ 150 00
tel.: +420774406203
e-mail: alastovka@igos-consulting.com
(dále jen „Dodavatel“)
(Zadavatel a Dodavatel společně dále též jako „Smluvní strany“, jednotlivě též jako
„Smluvní strana“)
UZAVŘELI TUTO

Smlouvu o poskytování služeb:
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Zadavatel vyhlásil dne 31.12.2011 veřejnou zakázku na služby s názvem „Hlavní architekt“
v rámci programu „Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernmentu“
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/27.00002, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) při splnění
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podmínek § 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů;
(B)

Dodavatel podal nabídku ve veřejné zakázce na služby s názvem „Hlavní architekt“ v rámci
programu „Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernmentu“ reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/27.00002 vyhlášené Zadavatelem, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1.

Definice
Nevyplývá-li z kontextu jednoznačně něco jiného, mají v této Smlouvě uvedené výrazy,
jsou-li uvozeny velkým počátečním písmenem, následující význam:
„AutZ“ zákon č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„ObchZ“ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Smlouva“ znamená Smlouva o poskytnutí služeb mezi Zadavatelem a Dodavatelem
sepsaná na této listině;
„Veřejná zakázka“ znamená veřejná zakázka na „Hlavního architekta“ vyhlášená
Zadavatelem dne 31.12.2011v souladu se ZVZ;
„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentace zadávacího řízení Veřejné
zakázky;
„ZVZ“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů;

2.

Účel Smlouvy

2.1.

Základním účelem této Smlouvy je rozvoj ICT systémů a dosažení efektivní tvorby a
implementace vládních strategií v oblasti eGovernmentu, zajištění konzistence
eGovernmentu a koordinace realizace jednotlivých projektů, zejména s ohledem na
základní registry.

2.2.

Účelem této Smlouvy je dále úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování
služeb v rámci Veřejné zakázky, a to na základě podmínek dle Zadávací dokumentace,
zejména jejich přílohou 2 – obchodními a platebními podmínkami – a této Smlouvy
v rámci projektu s názvem „Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti
eGovernmentu“.

3.

Předmět Smlouvy

3.1.

Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje pro Zadavatele poskytovat služby Hlavního
architekta, zejména:
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3.2.

(a)

analyzovat současný stav řízení eGovernmentu zejména s ohledem na program
základních registrů, včetně hlediska plnění podmínek strukturálních fondů;

(b)

být nositelem koncepce rozvoje eGovernmentu;

(c)

podílet se na definici páteřních (kmenových) projektů České republiky, jako
základního podkladu pro Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační
společnost;

(d)

podílet se na formulaci zásad IT Governance, zejména formulaci zásad vzniku a
využívání sdílených služeb ve veřejné správě a rovněž klíčových záměrů
(strategických cílů) v oblasti rozvoje elektronické veřejné správy České republiky;

(e)

stanovovat a prosazovat nezbytné technologické standardy;

(f)

koordinovat klíčové projekty směřující k naplnění cílů eGovernment, zejména
projekty související s programem základních registrů;

(g)

vydávat stanoviska hlavního architekta k projektům eGovernment;

(h)

řídit aktivity vedoucí k vyřešení průběžně vznikajících otázek souvisejících
s architekturou projektů eGovernment;

(i)

tvořit strategie dalšího postupu v řízení programu eGovernemnt, včetně postupů
v oblasti strukturálních fondů;

(j)

nastavit systém řízení programu eGovernment;

(k)

rozvíjet a implementovat strategie;

(l)

provádět další práce a služby na vyžádání Zadavatele dle této Smlouvy;

Dodavatel se zavazuje poskytovat služby požadované Zadavatelem prostřednictvím
realizačního týmu, který se sestává z následujících členů:
(a)

Ing. Ondřeje Felixe, CSc., s místem podnikání Praha 8, Libeň, Sokolovská
1475/180, PSČ: 180 00, IČ: 717 86 988, který bude odpovědný za poskytnutí
příslušné části služeb na základě smlouvy o poskytnutí subdodávky, jakožto hlavní
architekt, a

(b)

RNDr. Petra Tillera, bytem: Okružní 1179, Dobříš 263 01, datum narození
5.9.1965, který bude odpovědný za poskytnutí příslušné části služeb jako vedoucí
zaměstnanec Dodavatele, jakožto technologický architekt.

Změna ve složení realizačního týmu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu
zadavatele. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy jsou strukturované životopisy
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hlavního architekta, Ing. Ondřeje Felixe, CSc. a
technologického architekta RNDr. Petra Tillera.
3.3.

Dodavatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s platnými právními předpisy a
dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění této Veřejné zakázky.

3.4.

Zadavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytnuté služby úplatu dle této Smlouvy.

3.5.

Předmět plnění dle této Smlouvy se nedotýká právních poměrů mezi Zadavatelem a
jinými osobami.

4.

Přechod vlastnického práva a předávání plnění

4.1.

Na Zadavatele přechází vlastnické právo k předmětu plnění dle této Smlouvy jeho
předáním ze strany Dodavatele a jeho převzetím ze strany Zadavatele.

4.2.

Smluvní strany se dohodly, že podpis příslušných předávacích protokolů, který stvrzuje
předání a převzetí předmětu plnění, ke kterému přechází vlastnické právo na Zadavatele,
dle této Smlouvy je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit fakturu za
poskytnutí plnění, ke kterému přechází vlastnické právo na Zadavatele, podle této
Smlouvy.

4.3.

Budou- li realizována dílčí plnění, ke kterým přechází vlastnické právo na Zadavatele,
budou předávána Zadavateli jako plnění hlavních celků a o jejich předání budou vždy
sepsány předávací protokoly.

4.4.

Dodavatel je povinen zároveň s předáním předmětu plnění, ke kterému přechází
vlastnické právo na Zadavatele, dle požadavků Zadavatele a případně harmonogramu
Zadavatele předat i průvodní dokumentaci k tomuto předmětu plnění (např. návody a
technické specifikace).

5.

Doba a podmínky plnění předmětu Smlouvy

5.1.

Místem plnění Veřejné zakázky a předání předmětu plnění dle této Smlouvy je na adrese
Zadavatele, odboru hlavního architekta, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, Česká
republika. Dalším místem plnění mohou být jednotlivá pracoviště Zadavatele v Praze.
Dílčí plnění mohou být realizována také v sídle a provozovnách Zadavatele či
Dodavatele, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

5.2.

Služby budou poskytovány dle potřeb Zadavatele v období ode dne následujícího po
uzavření této Smlouvy (tj. dne následujícího po dni nabytí účinnosti této Smlouvy) do
1.4.2013.

5.3.

Zadavatel stanovil předpokládaný rozsah služeb, které mu poskytne Dodavatel
prostřednictvím realizačního týmu složeném z hlavního architekta a technologického
architekta, ve výši minimálně 18 člověkodnů měsíčně. Celkový rozsah poskytovaných
služeb za celou dobu Veřejné zakázky činí maximálně 300 člověkodní.

5.4.

Dodavatel se zavazuje na písemnou výzvu Zadavatele poskytnout služby ve vyšším počtu
dní než je minimální plánovaný počet 18 člověkodní v kalendářním měsíci.
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5.5.

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele poskytnout
služby v nižším počtu dní než je minimální plánovaný počet 18 člověkodní v
kalendářním měsíci.

5.6.

O poskytnutí služeb Dodavatel vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce vystaví
výkaz činnosti, který slouží jako podklad pro fakturaci odměny Dodavatele. Dodavatel
předloží nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů po uplynutí každého kalendářního
měsíce Zadavateli k akceptaci výkaz činnosti, ve kterém uvede skutečný počet a náplň
člověkodní. V případě, že zadavatel nevyjádří souhlas s výkazem činnosti Dodavatele do
10 (deseti) kalendářních dnů, má se za to že Zadavatel výkaz činnosti akceptoval.

5.7.

Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění podle požadavků Zadavatele a věcného a
časového harmonogramu Zadavatele, který bude tvořit nedílnou součást této Smlouvy.

5.8.

Při poskytování služeb Dodavatel dostává zadání ze strany Zadavatele. Smluvní strany se
dohodly, že požadavky na stanoviska budou zadávány písemně v listinné nebo
elektronické podobě, akceptované oběma stranami. Ostatní zadání mohou být
komunikována ústně, vždy v souladu s požadavkem Zadavatele.

5.9.

Smluvní strany se dohodly, že si budou poskytovat veškerou potřebnou součinnost k
naplnění účelu této Smlouvy.

6.

Cena

6.1.

Celková cena za poskytované služby Dodavatelem v rozsahu 300 člověkodní je stanovena
dohodou smluvních stran jako maximální, konečná a nepřekročitelná ve výši 5.400.000,Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Sazba
daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této Smlouvy 20%. Daň z přidané hodnoty ke
dni podpisu této Smlouvy činí 1.080.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun
českých). Celková cena za poskytované služby v rámci Veřejné zakázky s daní z přidané
hodnoty činí 6.480.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých).

6.2.

Cena za poskytované služby je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 18.000,- Kč
(slovy: osmnáct tisíc korun českých) za člověkoden bez daně z přidané hodnoty. Sazba
daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této Smlouvy 20%. Daň z přidané hodnoty ke
dni podpisu této Smlouvy činí 3.600,- Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých).
Celková cena za poskytované služby s daní z přidané hodnoty činí 21.600,- Kč (slovy:
dvacet jedna tisíc šest set korun českých).

6.3.

Nabídková cena obsahuje odměnu za veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné
zakázky a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tj. veškerých
hotových nákladů (cestovné, telefonní poplatky, poštovné, aj.). Součástí celkové ceny
jsou veškerá plnění, která se na základě smlouvy dodavatel zavázal poskytnout
zadavateli. Součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci
nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich ví
nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.

6.4.

Překročení nebo změna celkové ceny dle tohoto článku Smlouvy je možná pouze za
předpokladu, že dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě
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bude cena upravena dle změny sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně
z přidané hodnoty.

7.

Platební podmínky

7.1.

Odměna za poskytované služby bude Dodavateli ze strany Zadavatele zaplacena na
základě faktury za uplynulý kalendářní měsíc, jejíž přílohou bude výkaz činnosti
akceptovaný oprávněnou osobou Zadavatele.

7.2.

V případě, že počet člověkodní v příslušném kalendářním měsíci překročí Zadavatelem
předpokládané plnění, avšak služby navíc Dodavatel neposkytne na základě písemné
výzvy Zadavatele, je Zadavatel povinen uhradit pouze odměnu odpovídající
předpokládanému minimálnímu požadavku, tj. 18 člověkodní za kalendářní měsíc. Budeli počet člověkodní v kalendářním měsíci nižší než předpokládaných 18 člověkodní,
uhradí Zadavatel Dodavateli pouze odměnu odpovídající skutečně poskytnutému plnění.

7.3.

Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
Dodavatele na základě faktury, kterou vystaví Dodavatel vždy nejméně do 10
kalendářních dnů od konce příslušného kalendářního měsíce, v němž Zadavateli poskytl
služby dle této Smlouvy, a po podpisu akceptačního protokolu.

7.4.

Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního
zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo
Smlouvy, označení bankovního účtu Dodavatele, cenu bez daně z přidané hodnoty,
procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty;
výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá
faktura bude vyhotovena ve 4 výtiscích (originál + 3 kopie);

7.5.

Faktura je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
Zadavateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; fakturovaná částka se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Zadavatele
uvedeného v této Smlouvě ve prospěch bankovního účtu Dodavatele uvedeného v této
Smlouvě;

7.6.

V případě předložení faktury v období od 12. prosince do 31. prosince bude splatnost
faktury stanovena na 90 dnů ode dne doručení Zadavateli.

7.7.

Zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení Dodavateli
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou nebo fakturu, která
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném
množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení; Dodavatel je v případě
vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené
faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením
faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené
faktury Zadavateli; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li
v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Dodavateli,
který ji vystavil.
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7.8.

Platby budou probíhat v korunách na základě předložené faktury.

7.9.

Zálohové platby Zadavatel neposkytuje.

8.

Další závazky, práva a povinnosti Zadavatele

8.1.

Zadavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech
důležitých pro poskytování služeb ze strany Dodavatele a poskytnout mu veškeré
potřebné informace a pokyny k plnění předmětu této Smlouvy.

9.

Další závazky, práva a povinnosti Dodavatele

9.1.

Dodavatel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Zadavatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

9.2.

Dodavatel je povinen plnit předmět této Smlouvy v souladu s požadavky Zadavatele a to
včas a řádně.

9.3.

Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího
z této Smlouvy.

9.4.

Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny za předmět plnění.

9.5.

Dodavatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této Smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k
zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.

9.6.

Dodavatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb
dle této Smlouvy ze strany Zadavatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly,
a to zejména ze strany Zadavatele, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj
České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

9.7.

Dodavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.8.

Dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení
Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde
o informační a propagační opatření pro veřejnost, a je povinen zajistit, aby povinnosti ve
vztahu k projektu plnili také jeho partneři a Dodavatelé podílející se na zhotovení díla.
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9.9.

Dodavatel se může odchýlit od pokynů Zadavatele, je-li to naléhavě nezbytné z důvodů
splnění předmětu této Smlouvy a v zájmu Zadavatele, a jestliže Dodavatel nemůže včas
obdržet souhlas Zadavatele. O takovém postupu je však Dodavatel povinen Zadavatele
obratem písemně informovat.

9.10.

Dodavatel není oprávněn použít ke splnění svého závazku dle této Smlouvy bez
předchozího výslovného písemného souhlasu Zadavatele třetí osobu, a pokud by tak
učinil, odpovídá za splnění závazku třetí osobou, jakoby jej plnil sám, včetně náhrady
škody tím Zadavateli způsobené. V takovém případě vzniká Zadavateli právo na
odstoupení od této Smlouvy.

9.11.

Dodavatel není oprávněn použít ke splnění svého závazku dle této Smlouvy bez
předchozího výslovného písemného souhlasu Zadavatele jiného subdodavatele, než toho,
kterého uvedl v nabídce v zadávacím řízení na tuto Veřejnou zakázku.

9.12.

Dodavatel bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zadavatele nepostoupí ani
nepřevede jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí
osobu.

9.13.

Dodavatel odpovídá za škody způsobené plněním dle této Smlouvy nebo v souvislosti
s ním Zadavateli nebo třetím osobám, podle obecně platných právních předpisů a dále za
škody způsobené vadou plnění. Škody Dodavatel odstraní na vlastní náklady nebo
nahradí v plné výši dle požadavku Zadavatele.

10.

Právo duševního vlastnictví

10.1.

Dodavatel prohlašuje, že Zadavateli poskytne veškerá práva související s ochranou
duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání
díla, které vznikne v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy, Zadavateli po
celou dobu trvání příslušných práv dle AutZ.

10.2.

Dodavatel poskytuje v souladu s AutZ Zadavateli veškerá majetková práva k dílu, které
vznikne v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy.

10.3.

Dodavatel uděluje Zadavateli výhradní a neomezenou licenci v souladu dle AutZ ke všem
způsobům užití díla, které vznikne v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy.
Povinnost Dodavatele dle předchozí věty platí i v případě zhotovení částí díla
subdodavateli Dodavatele.

10.4.

Dodavatel se zavazuje udělit Zadavateli nejpozději při předání díla (resp. jeho části dle
příslušné etapy plnění) bezplatnou, výhradní, neodvolatelnou a neomezenou,
převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití díla (resp. jeho
části dle příslušné etapy plnění). Tato licence není omezena územním rozsahem,
množstevním rozsahem, způsobem nebo rozsahem užití. Tato licence bude udělena na
dobu určitou po dobu trvání autorských práv k dílu dle AutZ. Zadavatel není povinen
licenci využít a je oprávněn udělit podlicenci či ji postoupit jakékoli třetí osobě. Tato
licence je udělena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta v ceně díla.
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10.5.

Dodavatel se rovněž zavazuje udělit Zadavateli nejpozději při předání díla (resp. jeho
části dle příslušné etapy plnění) souhlas ke zveřejnění díla (resp. jeho části dle příslušné
etapy plnění), jeho úpravám, zpracování a překladům, dále ke změnám názvu díla resp.
jeho části dle příslušné etapy plnění) a spojování díla resp. jeho části dle příslušné etapy
plnění) s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Odměna za udělení tohoto
souhlasu je již zahrnuta v ceně díla.

11.

Ochrana informací a povinnost mlčenlivosti

11.1.

Žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství. Zadavatel je tak
oprávněn znění této Smlouvy v plném rozsahu zpřístupnit třetí osobě nebo na základě
vlastního rozhodnutí zveřejnit.

12.

Doručování a označování dokumentů

12.1.

Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být písemná a musí být doručena osobně,
zaslána doporučeným dopisem nebo zaslána telekomunikačním prostředkem (faxem,
elektronickou poštou). Jakékoliv oznámení se bude pokládat za doručené adresátovi
prvním (1.) pracovním dnem následujícím po datu odeslání v případě osobního doručení a
dnem odeslání v době od 8:00 do 17:00 hodin v případě doručení telekomunikačním
prostředkem, jinak v případě doručení telekomunikačním prostředkem v jiném časovém
rozmezí prvním (1.) pracovním dnem následujícím po datu odeslání a pátým (5.)
pracovním dnem po datu odeslání v případě zaslání doporučeným dopisem.

12.2.

Oznámení zaslaná telekomunikačními prostředky musí být zpětně ověřena. Oznámení
elektronickou poštou musí být příjemcem elektronicky potvrzeno manuálně anebo musí
být potvrzeno jiným způsobem. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení
elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje.

12.3.

Veškeré předávané dokumenty musí být podepsány osobou, která je zpracovala,
popřípadě také osobou, která za ně odpovídá, a musí být opatřeny přesným datem
s uvedením kalendářního dne, popřípadě také hodiny, kdy byl dokument odeslán.
Dokument, který není náležitě podepsán a datován, se považuje za neplatný a k jeho
obsahu se nepřihlíží, i když byl řádně doručen.

12.4.

Ústní pokyny nebo dohody předané osobně nebo telefonicky musí být bez zbytečného
odkladu potvrzeny písemně.

12.5.

V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy jsou oprávněni jednat
a/nebo podepisovat:
Za Zadavatele:
ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla/protokolů (a to i každý
samostatně) : Petr Říha, ředitel Odboru Hlavního architekta eGovernment
tel.: 974 817 524
fax: 974 816 839
E-mail: petr.riha@mvcr.cz
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Za Dodavatele:
ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla/protokolů (a to i každý
samostatně) : RNDr. Petr Tiller
tel.: +420602580844
E-mail.: ptiller@igos-consulting.com

13.

Sankce

13.1.

Dodavatel je oprávněn požadovat na Zadavateli úrok z prodlení za nedodržení termínu
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez daně z přidané
hodnoty za každý i započatý den prodlení. Dle dohody Smluvních stran výše sankce není
omezena.

13.2.

Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu
plnění podle této Smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění této Smlouvy
bez daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení. Dle dohody Smluvních
stran výše sankce není omezena.

13.3.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné Smluvní straně doručena oprávněnou Smluvní stranou písemná výzva k jejich
zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné Smluvní strany uvedený v písemné výzvě.

13.4.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné Smluvní
straně doručena oprávněnou Smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na
bankovní účet oprávněné Smluvní strany uvedený v písemné výzvě.

13.5.

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v
plné výši.

14.

Doba trvání Smlouvy, účinnost Smlouvy a výpověď

14.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

14.2.

Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 1.4.2013.

14.3.

Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy pro hrubé porušení povinností
kteroukoli Smluvní stranou.

15.

Ustanovení závěrečná

15.1.

Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy musí být provedeny pouze formou
písemného dodatku k této Smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány, podepsány
osobami oprávněnými jednat a podepisovat jménem smluvních stran a vstupují v účinnost
dnem podpisu oběma smluvními stranami, není-li dohodnuto jinak.

15.2.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto Smlouvou
neupravené se řídí podle platných právních předpisů, zejména platí ustanovení ObchZ.
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15.3.

Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této Smlouvy činí osoby oprávněné jednat
a podepisovat ve věcech smluvních.

15.4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po
dvou obdrží každá ze Smluvních stran.

15.5.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým
ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

15.6.

Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří
odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány
příslušným obecným soudem České republiky.

15.7.

Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy, že je jim obsah této Smlouvy
dobře znám v celém jejím rozsahu, že si Smlouvu řádně přečetly, a že Smlouva je
projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné
skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit ji
neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel.

V Praze dne ……………..

V Praze dne …………….

Ministerstvo vnitra České republiky

Igos consulting a.s.

…………………………………………
Petr Říha,
ředitel Odboru hlavního architekta eGovernment

………………………………………...
David Bennet,
člen představenstva
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