Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax:
585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h

Zn: SSpS/Bo/2014

V Olomouci dne 15. května 2014

Výzva k podání cenové nabídky
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, „Základními principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi zřízenými Olomouckým krajem“ (In: Zásady řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem, schválenými Radou Olomouckého kraje dne 8.10.2009, které
nabyly účinnosti 1.11.2009) a vnitřním předpisem ředitele organizace č. 6/2012 „Zadávání
veřejných zakázek“,
vypisuji výzvu k podání cenové nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na:

Elektronický docházkový systém
1.

Veřejný zadavatel
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Zikova 618/14
770 10 Olomouc
IČ 75004259
DIČ: CZ75004259
zřízena Olomouckým krajem na základě zřizovací listiny č. j.: 9/UZ/9/32/2009 ze dne 16.10.2009

Kontaktní osoba:
Jiří Zatloukal, vedoucí provozního úseku,
tel. 585757076, mobil 725816702, email: zatloukal@sluzbyproseniory.cz
2.

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení elektronického docházkového
systému včetně instalace kabelových tras do objektů organizace Sociální služby pro seniory
Olomouc, který umožní integraci do podnikového informačního systému za účelem
optimalizace zpracování podkladů pro mzdy.
Vymezení veřejné zakázky
 docházkový systém pro 150 osob s možností dalšího případného rozšíření,
 docházkový systém bude koncipován jako částečně biometrický,
 propojení docházkového systému s informačním systémem mezd (SW GORDIC Jihlava),
 registrace dovolené, přesčasů, náhradního a neplaceného volna, příplatků,
 docházkový terminál - 7 ks (Fischerova, Politických vězňů, Příčná, Přichystalova,
Zikova, Rooseveltova, Tolstého), umožňující registraci příchodu a odchodu s možností
volby dalších přerušení (lékař, školení, nákup aj).,
 docházkový systém včetně všech komponentů bude vybaven vlastními záložními zdroji a
zálohováním paměti, které zabezpečí evidenci pracovní doby i v případě výpadku elektrické
energie nebo v okamžiku selhání počítačové sítě.
 u tiskových sestav je možnost volby náhledu před tiskem a exportu do „.xls“ souboru.
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Uchazeč ve své nabídce uvede popis navrhovaného technického řešení v souladu
s předmětem plnění a podmínkami této výzvy.
Součástí plnění veřejné zakázky jsou i případné další dodávky a montáže nezbytné k řádnému
zprovoznění a kompletní zajištění funkčnosti systému.
3.

Termín a místo plnění veřejné zakázky
Termín plnění: srpen 2014 – říjen 2014
Místo plnění:
Sociální služby pro Olomouc, příspěvková organizace na adresách:
 Fischerova 4
 Politických vězňů 4
 Příčná 8
 Přichystalova 68
 Rooseveltova 88A
 Tolstého 26
 Zikova 14

4.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
1. Základní kvalifikace
Uchazeč doloží čestným prohlášením, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Základní kvalifikaci splňuje dodavatel:
 jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,
 který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení,
 vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení,
 jenž není v likvidaci,
 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek
a) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
b) na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či jemuž
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření,
 který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce cizinců.
2. Profesní kvalifikace
Uchazeč doloží čestné prohlášení o splnění profesní kvalifikace.
Při podpisu smlouvy budou vyžadovány originály nebo úředně ověřené kopie:
 výpis z obchodního rejstříku,
 doklad o oprávnění k podnikání,
 doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele.
3. Ekonomická a finanční kvalifikace
Uchazeč doloží čestným prohlášením, že je schopen splnit veřejnou zakázku po
ekonomické a finanční stránce.
4. Technická kvalifikace
Uchazeč předloží seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních
třech letech.
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5.

Obchodní a platební podmínky Závazné soutěžní podmínky, které uchazeč zapracuje do
návrhu smlouvy o dílo
Podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo, který bude přiložen k nabídce, musí respektovat
veškerá níže uvedená ustanovení:
 návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu, který bude přílohou smlouvy o dílo
s cenou s DPH a sazbou za provozní servis s DPH, musí být podepsaný osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a opatřený razítkem uchazeče. Součástí ceny kompletní
dodávky je i proškolení všech zaměstnanců na obsluhu zařízení.
 případné změny v provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace
a budou řešeny výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě o dílo,
 neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny,
 případné vícepráce budou předem odsouhlaseny zadavatelem, a to včetně ceny a případné
změny termínu realizace, pro stanovení ceny budou použity oceňovací podklady, ze
kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky,
 zadavatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla
z titulu změny cen vstupních materiálů, zadavatel připouští překročení nabídkové ceny
pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změně předpisů upravujících sazbu DPH
pro zboží a práce, které jsou plněním této veřejné zakázky,
 dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků, které by i částečně bránily řádnému
užívání díla,
 závady, které nebrání užívání díla, budou při předání uvedeny v zápise o předání díla
s dohodnutým termínem jejich odstranění,
 zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou
prokazatelně způsobené činností zhotovitele,
 zhotovitel uvede záruční a pozáruční podmínky a smluvní pokuty
- délku záruční doby - v měsících,
- lhůtu k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení - ve
dnech,
- smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla navrhne uchazeč v min. výši 1000,- Kč
za každý den prodlení,
- smluvní pokutu za nedodržení lhůty k odstranění reklamačních vad navrhne uchazeč
v min. výši 1000,- Kč za každý den prodlení,
 zadavatel neposkytuje zálohy,
 splatnost faktury bude 10 dnů od převzetí faktury při splnění dodávky veřejné zakázky
v rozsahu stanoveném zadavatelem.
 uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede:
- že se seznámil s podmínkami soutěže a že s nimi souhlasí,
- že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení a dokončení
celého díla, včetně proškolení všech zaměstnanců na obsluhu zařízení.

6.

Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Všechny listy nabídky budou očíslovány, včetně
příloh. Součástí nabídky bude prokázání kvalifikačních předpokladů (viz bod 4) a návrh
smlouvy o dílo dle vzoru uvedeného v příloze výzvy.
Nabídky budou doručeny v zapečetěné obálce označené heslem:
Nabídka – „Elektronický docházkový systém SSpS Olomouc, p.o. – NEOTVÍRAT“.

7.

Požadavky na způsob zpracování ceny
Cena bude uvedena včetně DPH s rozdělením na:
1. HW včetně instalace
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2. Identifikační média
3. SW
4. Mzdový můstek
5. Nastavení a oživení systému HW + SW
6. Stavební montáž, kabeláž včetně materiálu a výstupní revize elektro
7. Školení
8. Cestovné
9. Licence a podpora
10. Celková cena
8.

Hodnotící kriterium a způsob hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií v sestupném pořadí:
 cena včetně DPH
40%
 celkové technická úroveň řešení docházkového systému 40%
 záruka a technická podpora (servis,provoz a údržba)
20%.
Obálky s nabídkami budou otevírány komisí jmenovanou zadavatelem.
Nabídky budou hodnoceny touto komisí dle ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s výše
uvedenými hodnotícími kritérii.
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek probíhá neveřejně.

9.

Požadavky a výhrady zadavatele
Požadavky:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9,00 hod. dne 30.6.2014
poštou na adresu:
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, Zikova 618/14, 770 10
Olomouc
nebo osobně na podatelnu:
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace sekretariát ředitelky
organizace, Zikova 618/14, Olomouc.
Výhrady:
 odmítnou veškeré předložené nabídky,
 změnit nebo doplnit podmínky zadání,
 zadání zakázky zrušit před uzavřením smlouvy,
 neuzavřít smlouvu na dodávku s žádným uchazečem,
 nevracet dokumentaci předložených nabídek.

Za zadavatele:

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka
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Příloha

SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany:
Objednatel:
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
se sídlem:
Zikova 618/14, Olomouc, PSČ 770 10
zastoupené:
PhDr. Karlou Boháčkovou, ředitelkou
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 770
IČ:
75004259
DIČ:
CZ 75004259
bankovní spojení: KB Olomouc
číslo účtu:
27-4231640257/0100
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné
a
Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …. oddíl …., vložka ….
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé,
uzavírají tuto smlouvu o dílo

1.1

1.2

Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem této Smlouvy je dodávka a montáž zařízení elektronického docházkového systému
včetně instalace kabelových tras do objektů organizace
Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 Příloha 1: Popis předmětu smlouvy;

2.1

Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo v podobě
zpracování výstupů zakázky „Elektronický docházkový systém“, a to v souladu s podmínkami
Výzvy k podání nabídek a nabídkou Zhotovitele ze dne ………….

2.2

Zhotovitel se zavazuje vypracovat ……………………………………………………
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2.3

Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě, která je její
nedílnou součástí.

2.4

Veškeré úpravy v rámci předmětu plnění na základě dodatečných požadavků Objednatele
(avšak vždy v rámci předmětu plnění tak, jak bylo specifikováno v rámci výběrového řízení)
mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny
Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na
jejich zaplacení.

3.1

Článek 3
Doba, místo a forma plnění zhotoveného díla
Plnění předmětu této smlouvy bude zahájeno dnem podpisu smlouvy.

3.2

Konečný termín dodání zhotoveného díla je v souladu s výzvou k podání nabídky stanoven na
…………. kalendářních dní od podpisu smlouvy. Po předání díla bude Zhotovitel zakázky
k dispozici Objednateli pro zapracování případných připomínek k těmto výstupům do doby
akceptace díla (do vyhotovení akceptačního protokolu).

3.3

Místem plnění se rozumí prostory: ředitelství organizace Olomouc, Zikova 618/14, Centrum
denních služeb, Olomouc, Rooseveltova 88A, autodoprava Olomouc, Tolstého 26, pracoviště
na Domech s pečovatelskou službou v Olomouci na ul. Fischerova 4, Politických vězňů 4,
Příčná 3, Přichystalova 68.

4.1

Článek 4
Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně a včas a bez vad podle pokynů
Objednatele a v dohodnuté lhůtě dle článku 3 této smlouvy.

4.2

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré informace či podklady předané mu
Objednatelem pro účely provedení předmětu smlouvy, jsou důvěrnými informacemi
Objednatele, že je povinen je chránit a k jejich ochraně zavázat i osoby, které použije ke
zhotovení předmětu plnění. Zhotovitel bude veškeré informace poskytnuté mu Objednatelem
považovat za důvěrné a bude s nimi dle toho nakládat.

4.3

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla) i po ukončení
smlouvy (i po jeho předání Objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

4.4

Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky
včetně originálů účetních dokladů.

4.5

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. Tj. Zhotovitel je povinen poskytnout
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

4.6

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo
jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele.
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4.7

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění této
smlouvy.

4.8

Objednatel je oprávněn Zhotovitele v průběhu plnění předmětu smlouvy pravidelně
kontrolovat.

4.9

Zhotovitel je povinen respektovat pokyny a připomínky Objednatele k průběhu práce na
vyhotovovaném/zhotoveném díle.

4.10 Objednatel se zavazuje zajistit spolupráci příslušných zaměstnanců Objednatele.
4.11 Objednatel se zavazuje uhradit odměnu Zhotoviteli dle článku 5 této smlouvy.
4.12 Pro účely plnění této smlouvy se Zhotovitel zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy
zajistit profesionální složení realizačního týmu, které odpovídá profesním a kvalifikačním
požadavkům uvedeným ve Výzvě k podání nabídky.

5.1

Článek 5
Cena díla a způsob placení
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za plnění díla dle této smlouvy činí bez DPH
celkem ……………… Kč (slovy: …………………………………………), DPH ve výši 21
% činí .…… Kč (slovy: …………………………………………) a cena včetně DPH činí
celkem ……………… Kč (slovy: ……………………………………). Uvedená cena je
stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena byla stanovena na základě
kalkulace provedené Zhotovitelem pro účely předložení nabídky v zadávacím řízení.

5.2

DPH bude účtována podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, dále bude uvedena sazba DPH (procentní vyjádření)
včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Nabídková cena
bude uvedena jako celková cena za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky a bude
obsahovat veškeré potřebné náklady nutné k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bude pevná po celou dobu realizace předmětu plnění a je stanovena jako
nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase.

5.4

Překročení nebo změna nabídkové ceny včetně DPH je možná pouze za předpokladu, že
v průběhu realizace služeb dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Zhotoviteli bude
proplacen daňový doklad – faktura – vystavený po řádném dokončení předmětu plnění.
Daňový doklad – faktura – musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Celková fakturovaná částka nepřekročí výši celkové dohodnuté ceny. Objednatel
nebude uchazeči poskytovat zálohy před zahájením plnění.

5.5

Fakturovaná cena bude v české měně v členění na:
 cena cekem bez DPH,
 DPH (% sazba a celková výše DPH),
 cena celkem včetně DPH.

5.6

Splatnost daňového dokladu – faktury – bude 30 dní od data doručení faktury do podatelny
Objednatele.
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5.7

Pokud daňový doklad – faktura – neobsahuje všechny zákonem stanovené a smlouvou
stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je
poté povinen vystavit nový daňový doklad – fakturu – s novým termínem splatnosti.
V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury.

5.8

V záhlaví daňového dokladu – faktury – bude výrazně uveden název Objednatele včetně
osoby, která ho zastupuje a její funkce.

5.9

Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat v příloze akceptační protokol potvrzený
osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Při předání požadovaných výstupů bude
sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

5.10 Platby budou prováděné v Kč. Platby ze strany Objednatele budou prováděny bezhotovostním
převodem na bankovní účet uvedený Zhotovitelem v této smlouvě. Cena bude uhrazena
jednou platbou na základě faktury vystavené po ukončení realizace zakázky.
5.11 Pro úhradu sankcí dle článku 6 této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

6.1

Článek 6
Smluvní pokuta, sankce
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení příslušné části zakázky,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši …… % z ceny příslušné části zakázky za každý
započatý den prodlení. Toto právo zaniká, pokud je zavinění prodlevy v době plnění na straně
Objednatele.

6.2

V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši …… % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3

V případě porušení jakýchkoliv závazků, s výjimkou ustanovení bodů 6.1, 6.2 a 6.4,
vyplývajících ze smlouvy ze strany Zhotovitele, je smluvní pokuta stanovena ve výši
………………………… Kč (slovy: …………………………………………) za každý případ
porušení. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

6.4

Za porušení mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši ………………… Kč (slovy: ……………………), a to za
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6.5

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé vadným plněním ze strany
Zhotovitele v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu.

6.6

Smluvní strana není odpovědná za škody způsobené prodlením s plněním závazků druhé
smluvní strany.

6.7

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení škod a překonání okolností vylučujících
odpovědnost.
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6.8

Nahrazuje se skutečná škoda.

6.9

Nárok smluvních stran na náhradu škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty
dotčen.

7.1

Článek 7
Vlastnické právo k věcem, nehmotným statkům a nebezpeční škody
Vlastníkem předmětu plnění do okamžiku jeho předání je Zhotovitel, který nese nebezpečí
škody na předmětu plnění do okamžiku jeho předání.

7.2

Předáním celého díla Objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo
dílo nebo jeho části využívat ke všem možným způsobům v neomezeném rozsahu, zejména
dílo zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět
dílo pod svým jménem. Odměna za výše uvedená oprávnění je již zahrnuta v ceně díla dle
této smlouvy.

7.3

Zhotovitel dává Objednateli bezúplatně svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných
verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny
nebo po zapracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to
i upraveného či zpracovaného, při využití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným
dílem bez uplatnění autorských práv.

7.4

Veškerá práva k výstupům zakázky přecházejí po jejím ukončení na Objednatele
a Zhotovitel nesmí použít výstupy pro jiné účely bez výslovného souhlasu Objednatele.

8.1

Článek 8
Záruka za dílo
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za způsobilost díla k užívání v souladu s jeho účelem
v trvání 24 měsíců, počínaje dnem předání díla.

8.2

Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díly, které byly po jeho převzetí způsobeny
Objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

8.3

V případě, že předané dílo vykazuje vady z důvodů ležících na straně Zhotovitele, musí tyto
vady Objednatel písemně u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak
se zjištěné vady projevují. Zhotovitel má povinnost bez zbytečných odkladů (emailem,
poštou) odstranit vytýkané nedostatky, dílo odpovídajícím způsobem opravit či upravit.

8.4

K zahájení prací na odstranění případné vady díla musí dojít nejpozději do pěti (5) pracovních
dnů ode dne nahlášení. Nároky Objednatele z odpovědnosti za vady díla se dále řídí
ustanoveními čl. 6 této smlouvy.

8.5

V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo na bezplatné
odstranění vad nebo nedodělků.

8.6

Jestliže jde o vady, které nelze odstranit, a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že
podstatně ztěžují užívání díla, či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo
od smlouvy odstoupit.
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8.7

9.1

Reklamace vad musí být doručena Zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak
práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je
reklamace Objednatele doručena Zhotoviteli, a to až do odstranění vad.
Článek 9
Odstoupení od smlouvy a výpověď ze strany Objednatele
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel, nebude-li
dohodnuto jinak:
 je v prodlení se smluvně dohodnutými termíny plnění po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dnů;
 je v prodlení se zajištěním adekvátní náhrady za člena týmu po dobu delší než třicet
(30) kalendářních dnů;
 poruší některá z ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.
Porušení smlouvy každým z výše uvedených důvodů je považováno za porušení smlouvy
podstatným způsobem.

9.2

Dále může Objednatel odstoupit od smlouvy, pokud:
 na majetek Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl
zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů);
 vstoupí Zhotovitel do likvidace.

9.3

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se
má za to, že odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně patnáctým (15.) dnem od jeho
odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva
smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty
a na náhradu škody.

9.4

Ze strany Objednatele lze ukončit smlouvu výpovědí i bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou
jeden (1) měsíc. Výpovědní lhůta počne běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Odmítne-li Zhotovitel převzít
zásilku, považuje se zásilka za doručenou dnem odmítnutí.

9.5

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka z rozpočtu následujícího kalendářního
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím
roce.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
10.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
dodatků, podepsaných zástupci obou smluvních stran, které budou číslovány vzestupně
počínaje číslem 1.
10.2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu
s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí
neplatnost než onoho konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým
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obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních
ustanovení právních předpisů.
10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
10.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami
a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
Článek 11
Podpisy smluvních stran
Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
tato smlouva uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s touto smlouvou
a s jejím zněním ve všech článcích připojují pověření zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V………………dne…………………

V………………dne…………………

………………………………………

…………………………………………
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