Smlouva o vypracování zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky
č. 7220172729
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany:
Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí. 196/1, 602 00
k podpisu smlouvy oprávněn PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu
města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 111 211 222 / 0800
(dále jen „klient“)
a
JUDr. Margita Dostálová, advokátka
se sídlem Lazaretní 4298/11a, Brno, Brno - Židenice 615 00
IČ: 66249694
DIČ: CZ6656152228
(dále jen „poskytovatel“)
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je komplexní zpracování zadávacích podmínek a následná administrace
zadávacího řízení na interiérové vybavení objekt Mostecká vyjma úkonů vyhrazených § 43 odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) Klientovi.
Předmět smlouvy zahrnuje
1.1. přípravu kompletních podkladů (zpracování zadávacích podmínek) a zahájení zadávacího
řízení nejpozději do 31.8.2020.
1.2. administraci řízení na interiérové vybavení objektu Mostecká
1.3. zastupování zadavatele v zadávacím řízení
1.4. účast na jednání hodnotící komise, konzultační a poradenská činnost pro Klienta a pro
Klientem zřízené komise
1.5. vypracování veškerých protokolů, výzev, zpráv, požadavků na dodavatele a oznámení
dodavatelům podle ZZVZ
1.6. vypracování návrhů rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
1.7. vypracování vyjádření k případným opravným prostředkům dle § 241 a násl. a § 249 a násl.
ZZVZ
1.8. vypracování odpovědí poskytovateli dotace
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Klientovi součinnost, popřípadě se účastnit projednávání
veřejné zakázky orgány Klienta.
2. Poskytovatel je dále povinen řídit se při poskytování právních služeb interními pravidly Klienta,
s nimiž byl prokazatelně seznámen.
3. Místem plnění je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno.
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III.
Cena a platební podmínky
1. Poskytovateli za poskytnutí právních služeb specifikovaných touto Smlouvou náleží paušální
odměna ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH.
2. K ceně bude připočítána DPH v aktuální zákonné výši.
3. Cena bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele na základě faktury
vystavené Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vyhotovit fakturu po splnění díla na základě
písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem.
4. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 30 od jejího doručení objednateli.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné
náležitosti, je Klient oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě.
6. Vrátí-li Klient vadnou fakturu druhé smluvní straně, dnem odeslání přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Dnem doručení bezvadné faktury Klientovi začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
7. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Klienta.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se během trvání Smlouvy stane Poskytovatel nespolehlivým
plátcem dle ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, částku
odpovídající DPH, kterou má jakožto poskytovatel zdanitelného plnění uhradit Poskytovatel,
uhradí za Poskytovatele Klient v souladu s ust. § 109a citovaného zákona, a to aniž by byl vyzván
správcem daně jako ručitel. Smluvní strany se v návaznosti na to dohodly, že zaplacení
odpovídající částky ve výši DPH Klientem na účet Poskytovatele u správce daně bude
považováno za splnění závazku Klienta uhradit odpovídající část ceny dle Smlouvy.
IV.
Odpovědnost poskytovatele
1. Poskytovatel přebírá odpovědnost za nesrovnalosti či chyby vzniklé v důsledku jeho činnosti.
2. Poskytovatel se zavazuje uhradit vzniklou újmu Klientovi na základě chybného jednání
poskytovatele.
V.
Komunikace smluvní stran
1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami dle smlouvy je činěna písemně nebo elektronickou
poštou a bude označena číslem této smlouvy. Písemnou komunikací se rozumí komunikace
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní služby na níže uvedené kontaktní
adresy smluvních stran nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana určí v
písemném oznámení zaslaném v souladu s touto smlouvou.
Objednatel:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel./fax:
E-mail:

Statutární město Brno, Odbor sociální péče
Ing. Lukáš Nehyba
Koliště 19, 601 67 Brno

Poskytovatel:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel/fax :
E-mail:

JUDr. Margita Dostálová, advokátka
JUDr. Margita Dostálová
Lazaretní 4298/11a, Brno, Brno - Židenice 615 00

2. Výše uvedené adresy či spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením
doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou
následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.
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VI.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny pokud možno
nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u věcně a místně
příslušných soudů v souladu s účinnými právními předpisy České republiky.
3. Poskytovatel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním
obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. Podpisem této smlouvy dále bere Poskytovatel na
vědomí, že smlouva bude objednatelem zveřejněna na v Registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti kdekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
4. Poskytovatel bere na vědomí, že je na základě 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.
5. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích
dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětnému projektu, přičemž tato lhůta
začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla zhotoviteli vyplacena
závěrečná platba.
6. Poskytovatel nemůže bez souhlasu Klienta postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí straně.
7. Poskytovatel potvrzuje, že před podpisem smlouvy obdržel od Klienta níže uvedené dokumenty:
1 paré projektové dokumentace „Bytový dům Mostecká 10, Brno“ – projekt interiéru
(49 listů + 26 výkresů)
1 CD projektové dokumentace s výkazem výměr
1 CD projektové dokumentace s výkazem výměr vč. rozpočtu
8. 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.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři
vyhotovení obdrží Klient a jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
11. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy
neodporuje ani neobchází zákon, ani se nepříčí dobrým mravům.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné,
vážné a omylu prosté vůle, že si ji řádně přečetly, bezezbytku porozuměly jejímu obsahu, souhlasí
s ním a na důkaz toho k ní zástupci smluvních stran připojují své podpisy.
V Brně, dne: 01. 06. 2020

V Brně, dne: 01. 06. 2020

Za objednatele:

Za Poskytovatele:

_____________________________
PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče MMB

________________________________
JUDr. Margita Dostálová

Projekt „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“, reg. číslo
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008148, je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
v rámci IROP 16. výzvy – ITI – Brno - SC 2.1 - Infrastruktura sociálních služeb.

