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SMLQUMA O SPOLUre:: 31
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ,,OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Ing. David Menšík, vedoucí OMl MMB

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat:

Číslo Smlouvy;

(dále také jen „Objednatel")

a

POSKYTOVATEL: 4E Consulting, s.r.o.
Kamarova 3236/88. Žabovřesky, 616 00 Brno

C 109329 vedené u Krajského soudu v Brně

07649827

CZ07649827

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále také jen „Poskytovatel"; Poskytovatel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany")

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o spolupráci (dále jen
„Smlouva").
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel se v rámci spolupráce s Objednatelem zavazuje poskytnout expertní konzultační služby 
(dále jen „Služby") k zadávacímu řízení na veřejnou zakázkou „Tvorba a provoz webové platformy 
města Brna - opakované řízení", jejíž zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Objednatele 
https://ezak.brno cz/vz00000034; ve Věstníku veřejných zakázek byla Veřejná zakázka uveřejněna pod 

evidenčním číslem Z2020-010909 (dále jen „Veřejná zakázka").

Objednatel se za to zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou odměnu.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1 Obsah Služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v následujícím obsahu.

. a) přezkum předběžných nabídek, jednání o předběžných nabídkách, přezkum nabídek 
včetně hodnocení dle definovaných hodnotících kritérií (Odborná úroveň. Rizika, Pokročile

Nabídková cena) a zpracovániřešení, Vlastnosti a schopnosti projektového manažera, 
návrhů kontrolních listů k jednotlivým hodnotícím kritériím;

b) ad hoc poradenství v souvislosti s dalšími úkony v zadávacím řízení k Veřejné zakázce.

2.2 Rozsah Služeb

a) Předpokládaný odhad Služeb dle ust. 2.1 písm. a) Smlouvy: 13 hod.

b) Předpokládaný odhad Služeb dle ust. 2.1 pism. b) Smlouvy: dle dohody Smluvních stran.

cl Čerpáni Služeb je stanoven na základě vzájemné dohody Smluvních stran tak, ze objem 
poskytnutých Služeb bude činit maximálně 40.000 Kč bez DPH za celou dobu účinnosti

Smlouvy.

2.3 Další podmínky
a) Smluvní strany se dohodly, že administraci Veřejné zakázky, zejména vkládám (a prip. 

úpravy) dokumentů na profil Objednatele Či do Věstníku veřejných zakázek a komunikaci 

s účastníky zadávacího řízeni k Veřejné zakázce zajisti Objednatel.

b) Smluvní strany se zavazují poskytovat vzájemnou součinnost, a to ať už jde o sdíleni 
relevantních podkladů, průběžné zpracováván! dokumentů a jejich připomínek či účast na

jednáních.

Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb dle ust. 2.1 písm. a) Smlouvy 
bezodkladně po účinnosti Smlouvy. Ad hoc poradenství ve smyslu usť 2.1 písm. b) 
Smlouvy provede Poskytovatel na základě výzvy Objednatele, a to ve Ihutě dohodnuté

mezi Smluvními stranami.

c)

d) Poskytovatel je povinen postupovat při plněni předmětu Smlouvy s odbornou peci, podle 
nejlepšlch znalosti a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.

3 ODMĚNA

Odměna za Služby je sjednána ve výši 1.900 Kč bez DPH/hodina. Odměna zahrnuje veškeré 

náklady, které s poskytováním Služeb Poskytovatel má.
3.1
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3.2 Poskytovatel je plátcem dané z přidané hodnoty (dále jen „DPH ). Odměna bude navýšena o 
DPH, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.3 Poskytovatel se zavazuje vést průběžnou evidenci času, který strávil poskytováním Služeb (dále 
jen „Evidence11). Objednatel má právo si Evidenci kdykoli vyžádat. Z Evidence musí vyplývat 
alespoň kdy, jak dlouho a jaké záležitosti se Poskytovatel v rámci Služeb věnoval.

3.4 Odměna za Služby bude hrazena měsíčné, a to dle rozsahu uvedeném v Evidenci.

3.5 Odměna bude hrazena na základě daňového dokladu zaslaného Objednateli. Daňový doklad 
bude mit vždy splatnost 30 dní ode dne jeho doručeni Objednateli a jeho přílohou bude příslušná 
část Evidence.

3.6 Daňový doklad musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanoveni, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů a § 435 OZ a bude doručen 
do datové schránky Objednatele.

3.7 V případě, že daňový doklad nebude splňovat zákonné nebo smluvené náležitosti, včetně jeho 
doručeni do datové schránky, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůté splatnosti zpět 
Poskytovateli k doplněni, aniž se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

3.8 Povinnost zaplatit odpovídající část odměny je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně 
Smluvními stranami na základě Smlouvy musi být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo 
jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

3.9 Platba bude poukázána na bankovní účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu.

3.10 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na předmět plněni Smlouvy jakékoliv zálohy.

4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Smluvní strany sjednávají, že Smlouva může být uzavřena výhradně písemně a že ji lze změnit 
nebo doplnit pouze písemnými průběžné číslovanými dodatky.

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva 
se uzavírá na dobu do ukončeni zadávacího řízeni Veřejné zakázky, resp. do vyčerpání 
maximálního objemu poskytnutých Služeb uvedeného v ust. 2.2 plsm. c).

4.3 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanoveni zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Poskytovatel je dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle 
Nařízeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, povinen zachovávat mlčenlivost 
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejněni by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů v informačním systému Objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončeni 
účinnosti Smlouvy. Poskytovatel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí 
porušením tohoto ustanoveni.

4.5 Záležitosti ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a příslušnými 
právními předpisy souvisejícími.

4.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotoveni obdrži Objednatel a dvě 
vyhotoveni obdrži Poskytovatel.

4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy, který je dostatečně určitý 
a srozumitelný, a že se Smlouvou souhlas! v plném rozsahu. Smluvní strany uzaviraji Smlouvu
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na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční

podpisy

4.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy

Příloha č. 1 Vzor Evidence

30 - 41.
V Brně dne V i3mé dne

vedouc! OMI MiyjB.inovskěho nám. 3
' 601 67 BRNOza Objednatele
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Příloha č. 1

Vzor Evidence

číslo:

Název projektu:

Číslo smlouvy NIMB:

Etapa I fáze / období: Název etapy/fáze

Zpracovatel projektu: jméno, příjmení a funkce zpracovatele

Název zprávy / plnění: odkazy na smlouvu (katalog služeb), forma akceptace, ceny bez DPH

celkem
výsledek
akceptace
(A/N/V)*

číslo počet
hodin

sazba
Kč/hod

za
popis služby (odkaz na smlouvu)

služby službu
Kč

Celkem Kč

*) A = akceptováno, N = neakceptováno, V = akceptováno s výhradou 

Předání plnění dne: datum předání

Za Poskytovatele Podpis

Jméno a příjmení odpovědné osoby 
Poskytovatele

Za Objednatele Podpis

Jméno a příjmení odpovědné osoby Objednatele

Komentář (popis zjištěných nedostatků)

Případné výhrady a zjištěné nedostatky v plnění poskytovatele, případné návrhy na jejich odstranění 
včetně termínů, případné vyčíslení sankcí. Je-li seznam akceptačních výhrad v samostatném souboru, 
uvede se zde tento soubor jako příloha akceptačnlho protokolu.

Shrnutí řešení (splnění kritérií) - závěr akceptace (hodící se zakroužkujte)

Při akceptaci nebyly zjištěny nedostatkyA

Při akceptaci byty zjištěny nedostatky, jejichž seznam je uveden dále / je uveden v příloze. 
Tyto nedostatky nebrání akceptaci.

V

Při akceptaci byly zjištěny nedostatky, jejichž seznam je uveden dále / je uveden v příloze. 
Tyto nedostatky bráni akceptaci.

N

A = akceptováno, N = neakceptováno, V = akceptováno s výhradou 

Převzetí plnění dne: datum převzetí

Za objednatele převzal (akceptoval) Podpis

Jméno a příjmení odpovědné osoby Objednatele

Smlouva o spolupráci Strana 5 (celkem 5)



SWUTAfH. M||. O BRI A

“■'íornSŘťcf-
r3l


