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fluodm’ ustanoveni

1. Smluvnl' strany uzavFely nl'ie uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o zaji§téni sluieb (déle téi’:
,,sm|ouva”) ve smyslu ustanoveni § 1746 odst. 2 zékona E. 89/2012 5b., obéansky zékonik (déle téi ”obéanskv
zékom’k”).

2. Smluvm’ strany prohlaéuji, ie jejich identifikaéni’ fldaje uvedené vzéhlavi smlouvy jsou vsouladu s pre’wm’
skuteénostl' v dobé uzavfem’ této smlouvy. Smluvni' strany se zavazujl', ie zmény dotéeny’rch Lidajfl oznéml’
pl’semné bez prodlem’ druhé smluvm’ strané.

3. Smluvnl' strany proh|a§uji, ie osoby podepisujfci smlouvu jsou k tomuto likonu oprévnény.



PFed-t smlouw

Pfedmétem smlouvy je zavazek poskytovateie poskytovat objednateli niie specifikované poradenské,
konzultaéni a jiné sluiby a Einnosti (dale téi ,,s|uiby"). Cinnost poskytovatele bude smérovat ke zpracovéni
iédosti o dotaci, dokumentfi k projektové iédosti a projektu ,,Specifické informaéni a komunikaéni systémy
a infrastruktura pro Zdravotnickou zéchrannou sluibu JihoEeského kraje" a administraci dotace vramci
lntegrovaného regionalniho operaEnI’ho programu, prioritni osa ,,Dobra spréva L'Izemi a zefektivnéni
vefejm’rch instituci“, investiéni priorita 06.3.05 ,,Posilovéni aplikaci v oblasti IKT uréenf/ch pro elektronickou
ve‘r’ejnou sprévu, elektronické uEeni, zaEIenéni’ do informaéni spolec‘inosti, elektronickou kulturu a
elektronické zdravotnictvi”, specifickf/ cil 3.2 ,,Zvy§ovéni efektivity a transparentnosti verejné sprévy
prostfednictvim rozvoje vyuiitl’ a kvality systémfl iKT". virzva E. 28 ,, Specifické informaém’ a komunikaéni
systémy a infrastruktura ll.”.

Predmétem plnénije:

A) Zpracovéni studie proveditelnosti:
i. Stanovenl’ pFedmétu, obsahu a rozsahu projektu a dalél’ povinné informace a fidaje vychazejl'ci

z poiadavku dotaénl’ho titulu
ii. Vypofédém’ pfipominek a vy'rhrad ke studii proveditelnosti

B) Administrace projektové iédosti
a. Cast B1: Zpracovani a kompletace iadosti k projektu:

i. Zpracovéni iédosti v M52014+ vfietné véech relevantnich povinnVch a volitelnf/ch
pFiIoh v souladu s podml'nkami formélnl’ch néleiitosti a vécné pi‘ijatelnosti projektové
iadosti

ii. Da|§i aktivity nutné pro dspé§né zpracovani a podani projektové iédosti a zajiéténi
splnénl' formélnl' a vécné pfijatelnosti projektové iadosti

iii. Vypofédéni pFipominek a vyihrad k pi‘edloiené projektové iédosti do jejiho schvalem’

b. Cast 82: Management projektu (bude realizovéno jen v p‘r'ipadé, ie projekt bude schvéleny’r k
financovéni a bude zahéjena jeho realizace v souladu s iédosti)

i. Nésledm} management projektu po dobu jeho realizace
ii. Dohled nad dodriovénim podminek poskytnutl’ dotace pFi realizaci projektu
iii. Zajiéténi a kompletace dokumentace nutné pro uzavFeni' smiouvy o poskytnuti

dotace nebo dodatkfi ke smiouvé o poskytnuti dotace
iv. Zpracovéni a pfedloieni monitorovacich zprév a hlaéeni véetné pfiloh
v. Oznamovani zmén v realizaci projektu
vi. Vydétovani projektu, zpracovéni zévéreéne’ zprévy
vii. Komunikace s Fidl’cim orga’nem IROP, odpovédi na dotazy

Souéa’sti pfedmétu plném’je poskytnutl' sluiby za dodrieniveékerirch nasledujl’cich poiadavkfl:

a) Poiadavky Integrovaného operaéniho programu a Wzvy, ke ktery’lm budou Wstupy a sluiby
poskytovény a budou explicitné urEeny objednatelem.

b) Daléich poiadavkfl objednatele vzeélfrch ze vzajemny'rch konzultaci mezi objednatelem
a poskytovatelem, konanfrch bez zbvtefiného odkladu po uzavFeni této smlouvy.

Zékladni povinnosti poskytovatele a objednatele

Poskytovatel 5e zavazuje Fadné poskytnout sluiby dle El. ll. smlouvy v terminech sjednanf/ch v El. IV. smlouvy.
Pfi poskytovéni sluiby se poskytovatel zavazuje poEinat si s odbornou péEI’ tak, aby byl naplnén pfedmét této
smlouvy.
Smluvni’ strany 5e zavazuji vzéjemné spolupracovat a poskytovat si veékeré informace potFebné
pro Fadné plnéni svfrch zévazkfi. Smluvnl’ strany jsou povinny se vzéjemné pisemné informovat
o ve§ker9ch skuteénostech, které jsou nebo mohou bfit dflleiité pro Fa’dné plnéni smlouvy.

PFed-t smlouw

Pfedmétem smlouvy je zavazek poskytovateie poskytovat objednateli niie specifikované poradenské,
konzultaéni a jiné sluiby a Einnosti (dale téi ,,s|uiby"). Cinnost poskytovatele bude smérovat ke zpracovéni
iédosti o dotaci, dokumentfi k projektové iédosti a projektu ,,Specifické informaéni a komunikaéni systémy
a infrastruktura pro Zdravotnickou zéchrannou sluibu JihoEeského kraje" a administraci dotace vramci
lntegrovaného regionalniho operaEnI’ho programu, prioritni osa ,,Dobra spréva L'Izemi a zefektivnéni
vefejm’rch instituci“, investiéni priorita 06.3.05 ,,Posilovéni aplikaci v oblasti IKT uréenf/ch pro elektronickou
ve‘r’ejnou sprévu, elektronické uEeni, zaEIenéni’ do informaéni spolec‘inosti, elektronickou kulturu a
elektronické zdravotnictvi”, specifickf/ cil 3.2 ,,Zvy§ovéni efektivity a transparentnosti verejné sprévy
prostfednictvim rozvoje vyuiitl’ a kvality systémfl iKT". virzva E. 28 ,, Specifické informaém’ a komunikaéni
systémy a infrastruktura ll.”.

Predmétem plnénije:

A) Zpracovéni studie proveditelnosti:
i. Stanovenl’ pFedmétu, obsahu a rozsahu projektu a dalél’ povinné informace a fidaje vychazejl'ci

z poiadavku dotaénl’ho titulu
ii. Vypofédém’ pfipominek a vy'rhrad ke studii proveditelnosti

B) Administrace projektové iédosti
a. Cast B1: Zpracovani a kompletace iadosti k projektu:

i. Zpracovéni iédosti v M52014+ vfietné véech relevantnich povinnVch a volitelnf/ch
pFiIoh v souladu s podml'nkami formélnl’ch néleiitosti a vécné pi‘ijatelnosti projektové
iadosti

ii. Da|§i aktivity nutné pro dspé§né zpracovani a podani projektové iédosti a zajiéténi
splnénl' formélnl' a vécné pfijatelnosti projektové iadosti

iii. Vypofédéni pFipominek a vyihrad k pi‘edloiené projektové iédosti do jejiho schvalem’

b. Cast 82: Management projektu (bude realizovéno jen v p‘r'ipadé, ie projekt bude schvéleny’r k
financovéni a bude zahéjena jeho realizace v souladu s iédosti)

i. Nésledm} management projektu po dobu jeho realizace
ii. Dohled nad dodriovénim podminek poskytnutl’ dotace pFi realizaci projektu
iii. Zajiéténi a kompletace dokumentace nutné pro uzavFeni' smiouvy o poskytnuti

dotace nebo dodatkfi ke smiouvé o poskytnuti dotace
iv. Zpracovéni a pfedloieni monitorovacich zprév a hlaéeni véetné pfiloh
v. Oznamovani zmén v realizaci projektu
vi. Vydétovani projektu, zpracovéni zévéreéne’ zprévy
vii. Komunikace s Fidl’cim orga’nem IROP, odpovédi na dotazy

Souéa’sti pfedmétu plném’je poskytnutl' sluiby za dodrieniveékerirch nasledujl’cich poiadavkfl:

a) Poiadavky Integrovaného operaéniho programu a Wzvy, ke ktery’lm budou Wstupy a sluiby
poskytovény a budou explicitné urEeny objednatelem.

b) Daléich poiadavkfl objednatele vzeélfrch ze vzajemny'rch konzultaci mezi objednatelem
a poskytovatelem, konanfrch bez zbvtefiného odkladu po uzavFeni této smlouvy.

Zékladni povinnosti poskytovatele a objednatele

Poskytovatel 5e zavazuje Fadné poskytnout sluiby dle El. ll. smlouvy v terminech sjednanf/ch v El. IV. smlouvy.
Pfi poskytovéni sluiby se poskytovatel zavazuje poEinat si s odbornou péEI’ tak, aby byl naplnén pfedmét této
smlouvy.
Smluvni’ strany 5e zavazuji vzéjemné spolupracovat a poskytovat si veékeré informace potFebné
pro Fadné plnéni svfrch zévazkfi. Smluvnl’ strany jsou povinny se vzéjemné pisemné informovat
o ve§ker9ch skuteénostech, které jsou nebo mohou bfit dflleiité pro Fa’dné plnéni smlouvy.

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli níže specifikované poradenské,
konzultační a jiné Služby a činnosti (dále též „služby"). Činnost poskytovatele bude směřovat ke Zpracování
žádosti o dotaci, dokumentů k projektové žádosti a projektu „Specifické informační a komunikační Systémy
a infrastruktura pro Zdravotnickou Záchrannou Službu Jihočeského kraje" a administraci dotace vrámci
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa „Dobrá Správa území a zefektivnění
veřejných institucí", investiční priorita 06.3.05 „Posilování aplikací v oblasti lKT určených pro elektronickou
veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu a
elektronické Zdravotnictví", Specifický cíl 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů lKT", výzva č. 28 „ Specifické informační a komunikační
Systémy a infrastruktura IL“.

Předmětem plněníje:

A) Zpracování studie proveditelnosti:
i. Stanovení předmětu, obsahu a rozsahu projektu a další povinné informace a údaje vycházející

Z požadavku dotačního titulu
ii. Vypořádání připomínek a výhrad ke studii proveditelnosti

B) Administrace projektové žádosti
a. Část B1: Zpracování a kompletace Žádosti k projektu:

i. Zpracování žádosti v M52014+ včetně všech relevantních povinných a volitelných
příloh v souladu s podmínkami formálních náležitostí a věcné přijatelnosti projektové
žádosti

ii. Další aktivity nutné pro úspěšné Zpracování a podání projektové žádosti a Zajištění
Splnění formální a věcné přijatelnosti projektové žádosti

iii. Vypořádání připomínek a výhrad k předložené projektové žádosti do jejího Schválení

b. Část BZ: Management projektu (bude realizováno jen v případě, že projekt bude Schválený k
financování a bude Zahájena jeho realizace v Souladu s žádostí)

i. Následný management projektu po dobu jeho realizace
ii. Dohled nad dodržováním podmínek poskytnutí dotace při realizaci projektu
iii. Zajištění a kompletace dokumentace nutné pro uzavření Smlouvy o poskytnutí

dotace nebo dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace
iv. Zpracování a předložení monitorovacích Zpráv a hlášení včetně příloh
v. Oznamování změn v realizaci projektu
vi. Vyúčtování projektu, Zpracování závěrečné Zprávy
vii. Komunikace s řídícím orgánem IROP, odpovědi na dotazy

Součástí předmětu plněníje poskytnutí služby Za dodržení veškerých následujících požadavků:

a) Požadavky Integrovaného operačního programu a výzvy, ke kterým budou výstupy a služby
poskytovány a budou explicitně určeny objednatelem.

b) Dalších požadavků objednatele vzešlých Ze vzájemných konzultací mezi objednatelem
a poskytovatelem, konaných bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

Základní povinnosti poskytovatele a objednatele

Poskytovatel se zavazuje řádně poskytnout Služby dle čl. II. Smlouvy v termínech Sjednaných v čl. IV. Smlouvy.
Pří poskytování Služby Se poskytovatel Zavazuje počínat Si S odbornou péčí tak, aby byl naplněn předmět této
Smlouvy.
Smluvní Strany Se Zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné
pro řádné plnění Svých závazků. Smluvní Strany jsou povinny Se vzájemně písemně informovat
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.



3. Poskytovatel se zavazuje umoinit objednateli minima’iné jednou tVdné provést kontrolu postupu plnéni dle
této smlouvy. PFi té pFI’leiitosti je objednatel oprévnén uplatnit pokyny a pFipomI'nky. Poskytovatel
pfipoml’nky objednatele zohledni’ pFi svém dal§im postupu pfi plném’ svfrch povinnosti.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout souEinnost subjektflm provédéjl'cim kontrolu ve smyslu zékona
25. 320/2001 5b., 0 finanénl’ kontrole ve veFejné spra’ué a o zméné néktery’tch zékonfi (zékon o finanEnI'
kontrole), ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfi, a ve smyslu zékona E. 255/2012 Sb., 0 kontrole, ve znénl' pozdéjél'ch
predpisfi, a podle Elénku 140 naFI'zenI' Evropského parlamentu a Rady (EU) 6. 1303/2013 Fédné uchovévat
originély vyhotovenl’ smlouvy vEetné jejl'ch dodatkfl, originély déetm’ch dokladfi a ve§kerou da|§i
dokumentaci a dal§i nezbytné doklady a informace tfikajici se jeho Einnosti souvisejl'cich s poskytovaa
plnénl’m dle této smlouvy, a to we lhfité 10 let od zéniku této smlouvy, tj. nejméné do roku 2025, pokud Eesky’r
prévnl' systém nestanovi lhfitu del§i; poskytovatel se déle zavazuje, ie po tuto dobu umoim’ pfi'stup kontrolou
pové‘r’em’rm osobém (pracovnikfim subjektfl prova’déjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského
dietm’ho dvora) do objektfl uil'vanf/ch poskytovatelem k podnikém’ a na pozemky uil'vané poskytovatelem k
podnika’nl' k ovéf'ovéni' plnéni’ podml’nek této smlouvy.

5. Poskytovatel bere na védoml’, ie predmét plnéni dle této smlouvy bude podkladem pro realizaci dila
za podml’nek a v souladu se zékonem E. 137/2006 Sb... 0 vefejny’rch zakézkéch, ve znénl’ pozdéjén’ch pfedpisfl.
Césti predmétu plnénl' mohou bit pouiity jako souEést zadévacich podml'nek pro Wbér dodavatele a proto
nesml' obsahovat poiadavky nebo odkazy na obchodm’ firmy, nézvy nebo jména a pfijmem’, specifické
oznaEem’ zboiu’ a sluieb, které plati pro urEitou osobu, pop‘r’ipadéjeji organizaéni sloiku za pfiznaéné, patenty
na vynélezy, uiitné vzory, prfimyslové vzory, ochranné znémky nebo oznaéeni pfivodu, pokud by to vedlo ke
zvf/hodnénl’ nebo vylouéeni' uréitf/ch dodavatelfl nebo urEitirch Wrobkfi. Takow odkaz lze Wjimeéné pfipustit,
neni—li p0pis predmétu zakézky dostateéné pfesny’r a srozumitelnfi. V pfipadé §kody zpflsobené vadami Ei
nedostatky projektové dokumentace, které je pi‘edmétem dl’Ia dle této smlouvy nese poskytovatel
odpovédnost za tyto §kody v plném rozsahu.

6. Pfedém’ a pfevzeti p‘r'edmétu dila, jakoi i jeho jednotliWch diléich Eésti bude zachyceno na protokolu, ktery’l
bude opatren podpisy oprévnénvch zéstupcfl smluvnich stran.

IV.

Doba plnéni

Plnénl’ pf‘edmétu smlouvy bude probihat v nésledujl’cich terminech:

1. Doba plnénl' éésti A verejné zakézkv je stanovena nejpozdéji do 4 tfidnfi od podpisu smlouvy.
2. Doba plnénl' éésti Bl verejné zakézky je stanovena nejpozdéji do 4 tVdnCI od podpisu smlouvy.
3. Doba plnénl’ Eésti 32 vei‘ejné zakézkv je:

a. a. Zahéjenl' plnénl’ bude ke dni schvéleni’ projektu ‘r'idicim orgénem IROP.
b. b. Sluiby budou poskytovény prflbéiné na zékladé poiadavkfl zadavatele a poiadavkfi Wzvy a

IROP, po dobu realizace projektu.

V.

Cena sluiby

1. Cena za plném’ pfedmétu smlouvy je urEena nésledovné

C. Poloika Cena u KE bez DPH DPH Cena v K6 5 DPH

1 Cena za plnénl' éa’sti A 160 000 KE 33 600 KE 193 600 KE

2 Cena za plném’ éésti B 165 000 KE 34 650 Kb 199 650 KE

2.1 Cena za plném’ Eésti Bl 25 000 KE 5 250 KE 30 250 K5:

3. Poskytovatel se zavazuje umoinit objednateli minima’iné jednou tVdné provést kontrolu postupu plnéni dle
této smlouvy. PFi té pFI’leiitosti je objednatel oprévnén uplatnit pokyny a pFipomI'nky. Poskytovatel
pfipoml’nky objednatele zohledni’ pFi svém dal§im postupu pfi plném’ svfrch povinnosti.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout souEinnost subjektflm provédéjl'cim kontrolu ve smyslu zékona
25. 320/2001 5b., 0 finanénl’ kontrole ve veFejné spra’ué a o zméné néktery’tch zékonfi (zékon o finanEnI'
kontrole), ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfi, a ve smyslu zékona E. 255/2012 Sb., 0 kontrole, ve znénl' pozdéjél'ch
predpisfi, a podle Elénku 140 naFI'zenI' Evropského parlamentu a Rady (EU) 6. 1303/2013 Fédné uchovévat
originély vyhotovenl’ smlouvy vEetné jejl'ch dodatkfl, originély déetm’ch dokladfi a ve§kerou da|§i
dokumentaci a dal§i nezbytné doklady a informace tfikajici se jeho Einnosti souvisejl'cich s poskytovaa
plnénl’m dle této smlouvy, a to we lhfité 10 let od zéniku této smlouvy, tj. nejméné do roku 2025, pokud Eesky’r
prévnl' systém nestanovi lhfitu del§i; poskytovatel se déle zavazuje, ie po tuto dobu umoim’ pfi'stup kontrolou
pové‘r’em’rm osobém (pracovnikfim subjektfl prova’déjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského
dietm’ho dvora) do objektfl uil'vanf/ch poskytovatelem k podnikém’ a na pozemky uil'vané poskytovatelem k
podnika’nl' k ovéf'ovéni' plnéni’ podml’nek této smlouvy.

5. Poskytovatel bere na védoml’, ie predmét plnéni dle této smlouvy bude podkladem pro realizaci dila
za podml’nek a v souladu se zékonem E. 137/2006 Sb... 0 vefejny’rch zakézkéch, ve znénl’ pozdéjén’ch pfedpisfl.
Césti predmétu plnénl' mohou bit pouiity jako souEést zadévacich podml'nek pro Wbér dodavatele a proto
nesml' obsahovat poiadavky nebo odkazy na obchodm’ firmy, nézvy nebo jména a pfijmem’, specifické
oznaEem’ zboiu’ a sluieb, které plati pro urEitou osobu, pop‘r’ipadéjeji organizaéni sloiku za pfiznaéné, patenty
na vynélezy, uiitné vzory, prfimyslové vzory, ochranné znémky nebo oznaéeni pfivodu, pokud by to vedlo ke
zvf/hodnénl’ nebo vylouéeni' uréitf/ch dodavatelfl nebo urEitirch Wrobkfi. Takow odkaz lze Wjimeéné pfipustit,
neni—li p0pis predmétu zakézky dostateéné pfesny’r a srozumitelnfi. V pfipadé §kody zpflsobené vadami Ei
nedostatky projektové dokumentace, které je pi‘edmétem dl’Ia dle této smlouvy nese poskytovatel
odpovédnost za tyto §kody v plném rozsahu.

6. Pfedém’ a pfevzeti p‘r'edmétu dila, jakoi i jeho jednotliWch diléich Eésti bude zachyceno na protokolu, ktery’l
bude opatren podpisy oprévnénvch zéstupcfl smluvnich stran.

IV.

Doba plnéni

Plnénl’ pf‘edmétu smlouvy bude probihat v nésledujl’cich terminech:

1. Doba plnénl' éésti A verejné zakézkv je stanovena nejpozdéji do 4 tfidnfi od podpisu smlouvy.
2. Doba plnénl' éésti Bl verejné zakézky je stanovena nejpozdéji do 4 tVdnCI od podpisu smlouvy.
3. Doba plnénl’ Eésti 32 vei‘ejné zakézkv je:

a. a. Zahéjenl' plnénl’ bude ke dni schvéleni’ projektu ‘r'idicim orgénem IROP.
b. b. Sluiby budou poskytovény prflbéiné na zékladé poiadavkfl zadavatele a poiadavkfi Wzvy a

IROP, po dobu realizace projektu.

V.

Cena sluiby

1. Cena za plném’ pfedmétu smlouvy je urEena nésledovné

C. Poloika Cena u KE bez DPH DPH Cena v K6 5 DPH

1 Cena za plnénl' éa’sti A 160 000 KE 33 600 KE 193 600 KE

2 Cena za plném’ éésti B 165 000 KE 34 650 Kb 199 650 KE

2.1 Cena za plném’ Eésti Bl 25 000 KE 5 250 KE 30 250 K5:

3. Poskytovatel Se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou týdně provést kontrolu postupu plnění dle
této Smlouvy. Při té příležitosti je objednatel oprávněn uplatnit pokyny a připomínky. Poskytovatel
připomínky objednatele zohlední při svém dalším postupu při plnění Svých povinností.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout součinnost subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona
Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční
kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, a ve smyslu Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve Znění pozdějších
předpisů, a podle článku 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 řádně uchovávat
originály vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další
dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným
plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě 10 let od zániku této smlouvy, tj. nejméně do roku 2025, pokud český
právní Systém nestanoví lhůtu delší; poskytovatel Se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou
pověřeným osobám (pracovníkům Subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského
účetního dvora) do objektů užívaných poskytovatelem k podnikání a na pozemky užívané poskytovatelem k
podnikání k ověřování plnění podmínek této smlouvy.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy bude podkladem pro realizaci díla
za podmínek a v Souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů.
Části předmětu plnění mohou být použity jako Součást Zadávacích podmínek pro výběr dodavatele a proto
nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadějejí organizační Složku za příznačně, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné Známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit,
není-li popis předmětu Zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V případě škody způsobené vadami či
nedostatky projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy nese poskytovatel
odpovědnost Za tyto škody v plném rozsahu.

6. Předání a převzetí předmětu díla, jakož i jeho jednotlivých dílčích částí bude Zachyceno na protokolu, který
bude opatřen podpisy oprávněných Zástupců smluvních stran.

IV.

Doba plnění

Plnění předmětu Smlouvy bude probíhat v následujících termínech:

1. Doba plnění části A veřejné Zakázky je stanovena nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy.
2. Doba plnění části Bl veřejné Zakázky je stanovena nejpozději do 4 týdnů od podpisu Smlouvy.
3. Doba plnění části BZ veřejné zakázky je:

a. a. Zahájení plnění bude ke dni Schválení projektu řídícím orgánem IROP.
b. b. Služby budou poskytovány průběžně na Základě požadavků Zadavatele a požadavků výzvy a

lROP, po dobu realizace projektu.

V.

Cena služby

1. Cena Za plnění předmětu Smlouvy je určena následovně

Č. Položka Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč S DPH

1 cena za pınènı' části A 160 000 Kč 33 600 Kč 193 600 Kč

2 Cena Za plnění části B 165 OOO Kč 34 650 Kč 199 650 Kč

2.1 Cena za plnění části Bl 25 000 Kč 5 250 Kč 30 250 Kč



2.2 Cena za plnénl’ éésti 82 140 000 KE 29 400 Kr": 169 400 KE

Celkové nabl'dkové cena 325 000 KE 68 250 K35 393 250 KE

Wée uvedené cena je maximélni’ moiné a zahrnuje v sobé veékeré néklady poskytovatele.

V pfipadé zWEeni sazby DPH se 0 zvfienou Eést DPH zw§uje cone 5 DPH za splnénl' pfedmétu smlouvy
uvedené v bodé 1.

4. fi’padé sniiem’ sazby DPH se 0 snl'ienou Eést DPH sniiuje cena s DPH 23 splném’ p‘r’edmétu smlouvy
uvedené v bodé 1.

VI.

Platebnf podminky

1. Sluiby budou uhrazeny objednatelern poskytovateli po Fédném pfedéni’ a pFevzetI' dl'lél'ho plnénl' dle El. ||
smlouvy ve Wéi dle El. V smlouvy.

2. Podkladem pro zaplacenl' je faktura, kterou poskytovatel vystavu’ p0 pfedénl’ a pfevzetl’ dl'lél'ho pInénI'.
Podkladem pro vystavenl’ fakturyje objednatelem podepsam’r protokol o pfedém’ a pfevzetl’ plném’.

3. Lhfita splatnosti faktury éim’ 30 dnfl ode dne jejl'ho doruEeni' na adresu objednatele. Faktura musi obsahovat
ve§keré néleiitosti dar‘iového dokladu stanovené zékonem. V pFI'padé, ie faktura nebude ml't odpow’dajl’ci
néleiitosti, je objednatel oprévnén zaslat ji ve Ihfité splatnosti zpét poskytovateli k doplnénl’ 6i dpravé anii
5e dostane do prodlem’ se splatnosti. Lhflta splatnosti poEi'né béiet znovu od opétovného zaslénl’ néleiité
dOplnéného 6i opraveného dokladu.

4. Dafiow doklad — faktura vidy musn’ obsahovat zejména tyto néleiitosti:

a) oznaéem’ a Eislo dokladu,
b) oznaéenl’ smluvnl’ch stran, tj. dodavatele a objednatele,
c) dfivod fakturace, tj. pfedmét plném’ a oznaEeni této smlouvy,
d) bankovm’ spojem’, tj. oznaéem’ banky a Eislo fiEtu, na ktery'r mé by’tt odména uhrazena,

e) datum uskuteénéného zdanitelného plném’,

f) datum vystaveni' faktury,
g) splatnost faktury,
h) Eéstku k L’Jhradé,
i) pokud je faktura vztaiena ke konkrétnl' Wzvé nebo projektu vrémci IROP, musu’ faktura obsahovat

povinnou publicitu a oznaEem’ projektu, resp. virzw IROP v souladu s pravidly projektu, resp. v92vy IROP.

5. Za den doruéem’ se poklédé den uvedeny’r na otisku dorqvaciho razl'tka podatelny objednatele.

VII.

Misto pi‘edénl‘ plnéni

Mistem pfedém’ plnénl’je sfdlo objednatele na adrese B. Némcové 1931/6, 370 01 Ceské Budéjovice.

VIII.

Splnéni’ zévazkfl poskytovatele

1. Zévazek poskytovatele poskytnout sluiby dle EL I! smlouwF je splnén Fédnvm dokonéem’m a protokola’rnim
pfedénl’m plnénl'. Sluiby 5e povaiuji za Fédné dokonéené, jsou—li dodény véas
a v Fédné kvalité v celém rozsahu jejich zadénf.

2.2 Cena za plnénl’ éésti 82 140 000 KE 29 400 Kr": 169 400 KE

Celkové nabl'dkové cena 325 000 KE 68 250 K35 393 250 KE

Wée uvedené cena je maximélni’ moiné a zahrnuje v sobé veékeré néklady poskytovatele.

V pfipadé zWEeni sazby DPH se 0 zvfienou Eést DPH zw§uje cone 5 DPH za splnénl' pfedmétu smlouvy
uvedené v bodé 1.

4. fi’padé sniiem’ sazby DPH se 0 snl'ienou Eést DPH sniiuje cena s DPH 23 splném’ p‘r’edmétu smlouvy
uvedené v bodé 1.

VI.

Platebnf podminky

1. Sluiby budou uhrazeny objednatelern poskytovateli po Fédném pfedéni’ a pFevzetI' dl'lél'ho plnénl' dle El. ||
smlouvy ve Wéi dle El. V smlouvy.

2. Podkladem pro zaplacenl' je faktura, kterou poskytovatel vystavu’ p0 pfedénl’ a pfevzetl’ dl'lél'ho pInénI'.
Podkladem pro vystavenl’ fakturyje objednatelem podepsam’r protokol o pfedém’ a pfevzetl’ plném’.

3. Lhfita splatnosti faktury éim’ 30 dnfl ode dne jejl'ho doruEeni' na adresu objednatele. Faktura musi obsahovat
ve§keré néleiitosti dar‘iového dokladu stanovené zékonem. V pFI'padé, ie faktura nebude ml't odpow’dajl’ci
néleiitosti, je objednatel oprévnén zaslat ji ve Ihfité splatnosti zpét poskytovateli k doplnénl’ 6i dpravé anii
5e dostane do prodlem’ se splatnosti. Lhflta splatnosti poEi'né béiet znovu od opétovného zaslénl’ néleiité
dOplnéného 6i opraveného dokladu.

4. Dafiow doklad — faktura vidy musn’ obsahovat zejména tyto néleiitosti:

a) oznaéem’ a Eislo dokladu,
b) oznaéenl’ smluvnl’ch stran, tj. dodavatele a objednatele,
c) dfivod fakturace, tj. pfedmét plném’ a oznaEeni této smlouvy,
d) bankovm’ spojem’, tj. oznaéem’ banky a Eislo fiEtu, na ktery'r mé by’tt odména uhrazena,

e) datum uskuteénéného zdanitelného plném’,

f) datum vystaveni' faktury,
g) splatnost faktury,
h) Eéstku k L’Jhradé,
i) pokud je faktura vztaiena ke konkrétnl' Wzvé nebo projektu vrémci IROP, musu’ faktura obsahovat

povinnou publicitu a oznaEem’ projektu, resp. virzw IROP v souladu s pravidly projektu, resp. v92vy IROP.

5. Za den doruéem’ se poklédé den uvedeny’r na otisku dorqvaciho razl'tka podatelny objednatele.

VII.

Misto pi‘edénl‘ plnéni

Mistem pfedém’ plnénl’je sfdlo objednatele na adrese B. Némcové 1931/6, 370 01 Ceské Budéjovice.

VIII.

Splnéni’ zévazkfl poskytovatele

1. Zévazek poskytovatele poskytnout sluiby dle EL I! smlouwF je splnén Fédnvm dokonéem’m a protokola’rnim
pfedénl’m plnénl'. Sluiby 5e povaiuji za Fédné dokonéené, jsou—li dodény véas
a v Fédné kvalité v celém rozsahu jejich zadénf.

2.2 Cena za plnění části BZ 140 000 Kč 29 400 Kč 169 400 Kč

Celková nabídková cena 325 000 Kč 68 250 Kč 393 250 Kč

Výše uvedená cena je maximální možná a Zahrnuje v sobě veškeré náklady poskytovatele.

3. V případě Zvýšení Sazby DPH Se o zvýšenou část DPH zvyšuje cena s DPH Za Splnění předmětu Smlouvy
uvedená v bodě 1.

4. Vpřípadě Snížení Sazby DPH Se o Sníženou část DPH Snižuje cena s DPH za Splnění předmětu Smlouvy
uvedená v bodě 1.

VI.

Platební podmínky

1. Služby budou uhrazeny objednatelem poskytovateli po řádném předání a převzetí dílčího plnění dle čl. ||
Smlouvy ve výši dle čl. V Smlouvy.

2. Podkladem pro Zaplacení je faktura, kterou poskytovatel vystaví po předání a převzetí dílčího plnění.
Podkladem pro vystavení faktury je objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí plnění.

3. Lhůta Splatnostì faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Faktura musí obsahovat
veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě Splatnostì zpět poskytovateli k doplnění či úpravě aniž
Se dostane do prodlení Se Splatností. Lhůta Splatnostì počíná běžet Znovu od opětovného Zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

4. Daňový doklad -faktura vždy musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení a číslo dokladu,
b) označení smluvních Stran, tj. dodavatele a objednatele,
c) důvod fakturace, tj. předmět plnění a označení této Smlouvy,
d) bankovní Spojení, tj. označení banky a číslo účtu, na který má být odměna uhrazena,

e) datum uskutečněného zdanitelného plnění,
f) datum vystavení faktury,
g) splatnost faktury,
h) částku k úhradě,
i) pokud je faktura vztažena ke konkrétní výzvě nebo projektu vrámci lROP, musí faktura obsahovat

povinnou publicitu a označení projektu, resp. výzvy IROP v souladu S pravidly projektu, resp. výzvy IROP.

5. Za den doručení Se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.

VII.

Místo předání plnění

Místem předání plněníje Sídlo objednatele na adrese B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice.

VIII.

Splnění závazků poskytovatele

1. Závazek poskytovatele poskytnout služby dle čl. Il smlouvy je Splněn řádným dokončením a protokolárním
předáním plnění. Služby se považují Za řádně dokončené, jsou-li dodány včas
a v řádné kvalitě v celém rozsahu jejich zadání.



O pfedéni a pfevzeti plném’, resp. jeho Eésti musi bin sepsén protokol podepsanf/ oprévnénfimi zéstupci
smluvnich stran.

Souéésti protokolu o pfedénia pfevzetl' plnéni musi bit minimélné: identifikaéni L'idaje obou smluvni'ch stran,
pfedmét a pepis plnéni, datum pFedz-ini a pi‘evzeti plnéni. podpisy oprévnenvch zéstupcfi, event. da|§i
néleiitosti die podminek IROP.

IX.

LicenEni ujednéni

Poskytovatel prohla§uje, 2e je Oprévnénou osobou k poskytnutl’ Whradni licence objednateli k uiiti dila.
Poskytovatel udéluje objednateli Whradni licenci pro Easové a teritoriélni neomezené uiiti autorského dila.
V rémci poskytnuté Whradni licence je Objednatel oprévnén uiit autorské dilo neomezené ve smyslu
autorského zékona.
Objednatel je oprévnén poskytnout tFetI’ osobé oprévnéni tvoFI’ci souéést licence (podlicence).
Licence je poskytovéna bezdplatne.

X.

Zéruka za plnéni

Na vhodnost a pFiméFenost navriemich technicks’rch a organizacnich opatfem’ uréemf/ch na zékladé tvfiréi
Einnosti poskytovatele, jak jsou zachyceny v pfedané dokumentaci podle El. ll. smlouvy poskytuje
poskytovatel zéruku 2 roky od pfedéni plnéni.
Vady zji§téné po pfedéni a pFevzeti pfedanfrch diIEI'ch plnéni podle El. II. smlouvy je Objednatel oprévnén
uplatnit u poskytovatele bez zbytecného odkladu po té. co vady zjisti. Poskytovatel je povinen vady plnéni
odstranit do 15 dm‘i ode dne doruéeni oznémeni o vadéch.

XI.

UkonEem’ smlouvy

1. Tuto smlouvu je moiné ukonéit dohodou stran.

2. Tuto smlouvu je moiné ukoncit Wpovédi. Wpovédni doba Eini 30 dni a poEne béiet ode dne doruéenivfipovédi
druhé strané. Wpovéd’ podané objednatelem nemusi bfit odfivodnéna.
3. Objednatel mé prévo pisemné vypovédét tuto smlouvu v téchto pFipadech:
- nebude realizace projektu schvélené Zastupitelstuem Jihoceského kraje a Radou Jihoceského kraje
- nebude schvélené iédost o poskytnuti podpory z IROP a poskytnuta dotace na projekt
- poskytovatel dotace ukonéi poskytovéni financni podpory projektu

4. 0d této smlouvy je moiné odstoupit, umoifiuje—li to smlouva, zékon, anebo pro jejl' podstatné poru§eni:
a) 23 podstatné poruéeni smlouvy na strané objednatele se povaiuje prodleni se zaplacenim odmény
del§i nei 30 dm‘i.

b) 23 podstatné poru§eni smlouvy na strané poskytovatele se povaiuje:

1) pokud je z (":innosti poskytovatele objektivné zfejmé, ie svfij zévazek neprovede Fédné a vcas,

2) pokud poskytovatel neprovédi préce v souladu 5e smlouvu, za p‘r'edpokladu, ie poskytovatel
na zékladé pisemné Wavy objednatele nezjedné népravu do 5 dnfl
od doruceni této Wzvy.

3) probihajici insolvenéni Fizeni na majetek poskytovatele, v némi bylo vydéno rozhodnuti o
L’Ipadku, nebo insolvencni névrh byl zamitnut z di'wodu, ie majetek poskytovatele nepostac‘iuje

O pfedéni a pfevzeti plném’, resp. jeho Eésti musi bin sepsén protokol podepsanf/ oprévnénfimi zéstupci
smluvnich stran.

Souéésti protokolu o pfedénia pfevzetl' plnéni musi bit minimélné: identifikaéni L'idaje obou smluvni'ch stran,
pfedmét a pepis plnéni, datum pFedz-ini a pi‘evzeti plnéni. podpisy oprévnenvch zéstupcfi, event. da|§i
néleiitosti die podminek IROP.

IX.

LicenEni ujednéni

Poskytovatel prohla§uje, 2e je Oprévnénou osobou k poskytnutl’ Whradni licence objednateli k uiiti dila.
Poskytovatel udéluje objednateli Whradni licenci pro Easové a teritoriélni neomezené uiiti autorského dila.
V rémci poskytnuté Whradni licence je Objednatel oprévnén uiit autorské dilo neomezené ve smyslu
autorského zékona.
Objednatel je oprévnén poskytnout tFetI’ osobé oprévnéni tvoFI’ci souéést licence (podlicence).
Licence je poskytovéna bezdplatne.

X.

Zéruka za plnéni

Na vhodnost a pFiméFenost navriemich technicks’rch a organizacnich opatfem’ uréemf/ch na zékladé tvfiréi
Einnosti poskytovatele, jak jsou zachyceny v pfedané dokumentaci podle El. ll. smlouvy poskytuje
poskytovatel zéruku 2 roky od pfedéni plnéni.
Vady zji§téné po pfedéni a pFevzeti pfedanfrch diIEI'ch plnéni podle El. II. smlouvy je Objednatel oprévnén
uplatnit u poskytovatele bez zbytecného odkladu po té. co vady zjisti. Poskytovatel je povinen vady plnéni
odstranit do 15 dm‘i ode dne doruéeni oznémeni o vadéch.

XI.

UkonEem’ smlouvy

1. Tuto smlouvu je moiné ukonéit dohodou stran.

2. Tuto smlouvu je moiné ukoncit Wpovédi. Wpovédni doba Eini 30 dni a poEne béiet ode dne doruéenivfipovédi
druhé strané. Wpovéd’ podané objednatelem nemusi bfit odfivodnéna.
3. Objednatel mé prévo pisemné vypovédét tuto smlouvu v téchto pFipadech:
- nebude realizace projektu schvélené Zastupitelstuem Jihoceského kraje a Radou Jihoceského kraje
- nebude schvélené iédost o poskytnuti podpory z IROP a poskytnuta dotace na projekt
- poskytovatel dotace ukonéi poskytovéni financni podpory projektu

4. 0d této smlouvy je moiné odstoupit, umoifiuje—li to smlouva, zékon, anebo pro jejl' podstatné poru§eni:
a) 23 podstatné poruéeni smlouvy na strané objednatele se povaiuje prodleni se zaplacenim odmény
del§i nei 30 dm‘i.

b) 23 podstatné poru§eni smlouvy na strané poskytovatele se povaiuje:

1) pokud je z (":innosti poskytovatele objektivné zfejmé, ie svfij zévazek neprovede Fédné a vcas,

2) pokud poskytovatel neprovédi préce v souladu 5e smlouvu, za p‘r'edpokladu, ie poskytovatel
na zékladé pisemné Wavy objednatele nezjedné népravu do 5 dnfl
od doruceni této Wzvy.

3) probihajici insolvenéni Fizeni na majetek poskytovatele, v némi bylo vydéno rozhodnuti o
L’Ipadku, nebo insolvencni névrh byl zamitnut z di'wodu, ie majetek poskytovatele nepostac‘iuje

O předání a převzetí plnění, resp. jeho části musí být Sepsán protokol podepsaný oprávněnými Zástupci
smluvních Stran.

Součástí protokolu o předání a převzetí plnění musí být minimálně: identifikační údaje obou smluvních Stran,
předmět a popis plnění, datum předání a převzetí plnění, podpisy oprávněných Zástupců, event. další
náležitosti dle podmínek IROP.

IX.

Licenční ujednání

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednatelì k užití dila.
Poskytovatel uděluje objednatelì výhradní licenci pro časově a teritoriální neomezené užití autorského díla.
V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu
autorského Zákona.
Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
Licence je poskytována bezúplatně.

X.

Záruka za plnění

Na vhodnost a přiměřenost navržených technických a organizačních opatření určených na základě tvůrčí
činnosti poskytovatele, jak jsou Zachyceny v předané dokumentaci podle čl. II. smlouvy poskytuje
poskytovatel záruku 2 roky od předání plnění.
Vady Zjištěně po předání a převzetí předaných dílčích plnění podle čl. Il. smlouvy je objednatel oprávněn
uplatnit u poskytovatele bez Zbytečněho odkladu po té, co vady Zjistí. Poskytovatel je povinen vady plnění
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách.

XI.

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.

2. Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí. Výpovědní doba činí 30 dní a počne běžet ode dne doručenívýpovědi
druhé straně. Výpověď podaná objednatelem nemusí být odůvodněna.
3. Objednatel má právo písemně vypovědět tuto Smlouvu v těchto případech:
- nebude realizace projektu Schválená Zastupitelstvem Jihočeského kraje a Radou Jihočeského kraje
- nebude schválená žádost o poskytnutí podpory Z IROP a poskytnuta dotace na projekt
- poskytovatel dotace ukončí poskytování finanční podpory projektu

4. Od této smlouvy je možné odstoupit, umožňuje-li to smlouva, zákon, anebo pro její podstatně porušení:
a) Za podstatné porušení smlouvy na Straně objednatele se považuje prodlení se Zaplacením odměny
delší než 30 dnů.

b) Za podstatně porušení smlouvy na Straně poskytovatele se považuje:

1) pokud je z činnosti poskytovatele Objektivně zřejmé, že Svůj závazek neprovede řádně a včas,

2) pokud poskytovatel neprovádí práce v souladu Se smlouvu, Za předpokladu, že poskytovatel
na Základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů
od doručení této výzvy,

3) probíhající insolvenční řízení na majetek poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh byl Zamítnut z důvodu, že majetek poskytovatele nepostačuje



kdhradé nékladfi insolvenéni’ho Fizeni’, nebo byl konkurs zru§en proto, ie majetek

poskytovatele byl zcela nepostaéuji’ci.

XII.

Sankce

Bude-li objednatel v prodlem’ s L'Jhradou faktury, je poskytovatel oprévnén détovat objednateli smluvm’
pokutu ve v9§i 0,05 % za kaidv kalendéfni’ den prodlenf, a to 32 do zaplacem’ dluiné Eéstky.

Nesplni—Ii poskytovatel svfij zévazek Fédné a as dokonéit a pfedat plném’ nebo jeho éést, je objednatel
oprévnén poiadovat zaplacenl’ smluvm’ pokuty ve v9§i 500 K85 za kaidv zapoéatx] den prodlenl’.

Nesplnf—li poskytovatel Fédné a véas svfij zévazek odstranit vady, které mu byly objednatelem pisemné
oznémeny, zaplatl’ objednateli smluvnl’ pokutu ve vfii 500 KE :3 kaid? zapoéatf/ den prodlenl' 35. do dplného
odstranéni vady.
V pFI’padé poruéem’ jinVch povinnosti poskytovatele sjednanfich touto smlouvou je objednatel oprévnén
poiadovat na poskytovateli zaplacenl' smluvnl' pokuty we W'Ei 500 KE :3 kaidé takovéto poru§eni povinnosti
poskytovatele. Zaplacem’m smluvm’ pokuty nem’ dotéeno prévo objednatele
na néhradu §kody vzniklé objednateli z takového jednéni’ poskytovatele.

Smluvnl’ pokuty a Oroky dle této smlouvy jsou splatné na za’kladé pisemné Wavy oprévnéné smluvm’ strany
doruéené strané povinné. V pfl’padé prodleni povinné smluvm’ strany 5e zaplacem’m smluvm’ pokuty je
oprévnéné smluvnl’ strana oprévnéna ke smluvm’ pokuté flétovat Grok z prodlem’ve Wéi stanovené zékonem.

XIII.

Odpovédnost za Ekodu

Odpovédnost za §kodu se FI’dI’ pFI'sluémf/mi ustanovenfmi obEanske’ho zékoniku, nestanovi-Ii smlouva jinak.
Poskytovatel odpovu’dé za §kodu, které objednateli vznikne v dfisledku poru§eni povinnosti poskytovatele dle
této smlouvy. §kodou, kromé jejiho zékonného wmezeni, 5e povaiuje §koda zpflsobené poskytovatelem
objednateli, spoél’vajl’ci v objednatelem vynaloienfrch nékladech na zabezpeéem’ népravmich opatfem’, pokud
tato jsou zpflsobilé vést k zachovénu’ moinosti déle plnit pfedmét této smlouvy.
Néhrady ékody dle této smlouvy jsou splatné na zéktadé pisemné Wavy oprévnéné smluvm‘ strany doruéené
strané povinné. V pfi'padé prodlenl' povinné smluvm’ strany se zaplacenim néhrady §kody je oprévnéné
smluvnl’ strana oprévnéna k néhradé §kody dEtovat drok z prodlem’ ve v9§i stanovené zékonem.

XIV.

Ostatni ujed ném’

Seznam Eleni] realizaém’ho tu poskytovatele, ktery’r bude odpovédnv za plnéni’ této vefejné zakézky, je
Pfflohou E. 1 této smlouvy. Zménu Elena realizaEniho tfimu je poskytovatel povinen objednateli oznémit
nejpozdéji do 7 dnfi od této zmény. Clena realizaEm’ho tfrmu je poskytovatel povinen nahradit pouze takovou
jinou osobou, které splfiuje poiadavkv stanovené ve 1urx,1'z~».eré.

Préva a povinnosti smluvm’ch stran vislovné touto smlouvou neupravené se Fidl' pfisluém’rmi ustanovem’mi
obéanského zékoniku.
Smlouva je whotovena ve tfech stejnopisech, z nichi kaidfiv mé platnost originélu. Dvé vyhotovenl’ smlouvy
obdril’ objednatel, jedno vyhotovenf obdrii poskytovatel.

Smlouvu je moino ménit pouze na zékladé dohody smluvnich stran formou pisemny’rch EislovanVch dodatkfl
této smlouvy, podepsanflch oprévnénfimi zéstupci obou smluvnfch stran.

Smlouva nabf/vé platnosti a déinnosti dnem podpisfl oprévnénfich zéstupcfi obou smluvm’ch stran.

Objednatel si vyhrazuje prévo nepodepsat smlouvu, pokud pfed jejl'm podpisem bude s poskytovatelem
zahéjeno insolveném’ ffzeni ve smyslu zékona E. 182/2006 5b., 0 dpadku
a zpflsobech jeho Feéeni (insolvenEm’ zékon), ve znéni pozdéjél’ch pi‘edpisfl.

kdhradé nékladfi insolvenéni’ho Fizeni’, nebo byl konkurs zru§en proto, ie majetek

poskytovatele byl zcela nepostaéuji’ci.

XII.

Sankce

Bude-li objednatel v prodlem’ s L'Jhradou faktury, je poskytovatel oprévnén détovat objednateli smluvm’
pokutu ve v9§i 0,05 % za kaidv kalendéfni’ den prodlenf, a to 32 do zaplacem’ dluiné Eéstky.

Nesplni—Ii poskytovatel svfij zévazek Fédné a as dokonéit a pfedat plném’ nebo jeho éést, je objednatel
oprévnén poiadovat zaplacenl’ smluvm’ pokuty ve v9§i 500 K85 za kaidv zapoéatx] den prodlenl’.

Nesplnf—li poskytovatel Fédné a véas svfij zévazek odstranit vady, které mu byly objednatelem pisemné
oznémeny, zaplatl’ objednateli smluvnl’ pokutu ve vfii 500 KE :3 kaid? zapoéatf/ den prodlenl' 35. do dplného
odstranéni vady.
V pFI’padé poruéem’ jinVch povinnosti poskytovatele sjednanfich touto smlouvou je objednatel oprévnén
poiadovat na poskytovateli zaplacenl' smluvnl' pokuty we W'Ei 500 KE :3 kaidé takovéto poru§eni povinnosti
poskytovatele. Zaplacem’m smluvm’ pokuty nem’ dotéeno prévo objednatele
na néhradu §kody vzniklé objednateli z takového jednéni’ poskytovatele.

Smluvnl’ pokuty a Oroky dle této smlouvy jsou splatné na za’kladé pisemné Wavy oprévnéné smluvm’ strany
doruéené strané povinné. V pfl’padé prodleni povinné smluvm’ strany 5e zaplacem’m smluvm’ pokuty je
oprévnéné smluvnl’ strana oprévnéna ke smluvm’ pokuté flétovat Grok z prodlem’ve Wéi stanovené zékonem.

XIII.

Odpovédnost za Ekodu

Odpovédnost za §kodu se FI’dI’ pFI'sluémf/mi ustanovenfmi obEanske’ho zékoniku, nestanovi-Ii smlouva jinak.
Poskytovatel odpovu’dé za §kodu, které objednateli vznikne v dfisledku poru§eni povinnosti poskytovatele dle
této smlouvy. §kodou, kromé jejiho zékonného wmezeni, 5e povaiuje §koda zpflsobené poskytovatelem
objednateli, spoél’vajl’ci v objednatelem vynaloienfrch nékladech na zabezpeéem’ népravmich opatfem’, pokud
tato jsou zpflsobilé vést k zachovénu’ moinosti déle plnit pfedmét této smlouvy.
Néhrady ékody dle této smlouvy jsou splatné na zéktadé pisemné Wavy oprévnéné smluvm‘ strany doruéené
strané povinné. V pfi'padé prodlenl' povinné smluvm’ strany se zaplacenim néhrady §kody je oprévnéné
smluvnl’ strana oprévnéna k néhradé §kody dEtovat drok z prodlem’ ve v9§i stanovené zékonem.

XIV.

Ostatni ujed ném’

Seznam Eleni] realizaém’ho tu poskytovatele, ktery’r bude odpovédnv za plnéni’ této vefejné zakézky, je
Pfflohou E. 1 této smlouvy. Zménu Elena realizaEniho tfimu je poskytovatel povinen objednateli oznémit
nejpozdéji do 7 dnfi od této zmény. Clena realizaEm’ho tfrmu je poskytovatel povinen nahradit pouze takovou
jinou osobou, které splfiuje poiadavkv stanovené ve 1urx,1'z~».eré.

Préva a povinnosti smluvm’ch stran vislovné touto smlouvou neupravené se Fidl' pfisluém’rmi ustanovem’mi
obéanského zékoniku.
Smlouva je whotovena ve tfech stejnopisech, z nichi kaidfiv mé platnost originélu. Dvé vyhotovenl’ smlouvy
obdril’ objednatel, jedno vyhotovenf obdrii poskytovatel.

Smlouvu je moino ménit pouze na zékladé dohody smluvnich stran formou pisemny’rch EislovanVch dodatkfl
této smlouvy, podepsanflch oprévnénfimi zéstupci obou smluvnfch stran.

Smlouva nabf/vé platnosti a déinnosti dnem podpisfl oprévnénfich zéstupcfi obou smluvm’ch stran.

Objednatel si vyhrazuje prévo nepodepsat smlouvu, pokud pfed jejl'm podpisem bude s poskytovatelem
zahéjeno insolveném’ ffzeni ve smyslu zékona E. 182/2006 5b., 0 dpadku
a zpflsobech jeho Feéeni (insolvenEm’ zékon), ve znéni pozdéjél’ch pi‘edpisfl.

kúhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, žemajetek

poskytovatele byl Zcela nepostačující.

X".

Sankce

Bude-li objednatel v prodlení S úhradou faktury, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení, a to až do zaplacení dlužné částky.

Nesplní-Ii poskytovatel Svůj závazek řádně a včas dokončit a předat plnění nebo jeho část, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

Nesplní-li poskytovatel řádně a včas svůj závazek odstranit vady, které mu byly objednatelem písemně
oznámeny, Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení až do úplného
odstranění vady.
V případě porušení jiných povinností poskytovatele Sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn
požadovat na poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každé takovéto porušení povinnosti
poskytovatele. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na náhradu škody vzniklé objednateli z takového jednání poskytovatele.

Smluvní pokuty a úroky dle této Smlouvy jsou Splatné na základě písemné výzvy oprávněné Smluvní strany
doručené straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty je
oprávněná smluvní Strana oprávněna ke Smluvní pokutě účtovat úrok z prodleníve výši Stanovené zákonem.

XIII.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu Se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
Poskytovatel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností poskytovatele dle
této smlouvy. Škodou, kromě jejího Zákonného vymezení, se považuje škoda Způsobená poskytovatelem
objednateli, Spočívající v objednatelem vynaložených nákladech na zabezpečení nápravných opatření, pokud
tato jsou Způsobilá vést k Zachování možnosti dále plnit předmět této smlouvy.
Náhrady škody dle této Smlouvy jsou Splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní Strany doručené
straně povinné. V případě prodlení povinné Smluvní Strany se zaplacením náhrady škody je oprávněná
Smluvní strana oprávněna k náhradě škody účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

XIV.

Ostatní ujednání

Seznam členů realizačního týmu poskytovatele, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky, je
Přílohou č. 1 této Smlouvy. Změnu člena realizačního týmu je poskytovatel povinen objednateli oznámit
nejpozději do 7 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je poskytovatel povinen nahradit pouze takovou
jinou osobou, která Splňuje požadavky stanovené ve výzvě.

Práva a povinnosti Smluvních Stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy
obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

Smlouvu je možno měnit pouze na Základě dohody smluvních Stran formou písemných číslovaných dodatků
této smlouvy, podepsaných oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných Zástupců obou smluvních stran.

Objednatel si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu, pokud před jejím podpisem bude S poskytovatelem
zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku
a Způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve Znění pozdějších předpisů.



7. Nedl’lnou souéésti smlouvy jsou nésledujici’ pi‘ilohy: Pfi'loha E. 1 Seznam élenfl realizaém’ho tu
poskytovatele.

8. Smluvnl' strany shodné prohlat‘s'ujl', ie se 5 obsahem smlouvy pfed jejl'm podpisem seznémily, souhlasf s nim,
3 ie smlouva byla uzavfena na zékladé jejich pravé a svobodné vale, uréité, véiné
a srozumitelné. Na dfikaz souhlasu s jejl'm obsahern pFipojujI' své podpisy.

9. Poskytovatel bere na védoml’, ie smlouva bude uveFejnéna v registru smluv zfizeného podle zékona 35.
340/2015 5b., 0 registru smluv, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfi, na flFea’ desce zpfisobem umoir‘iujl'ci délkovfi
pfl’stup. Poskytovatel prohla§uje, ie tato smlouva neobsahuje fldaje, které tvoFI’ pfedmét jeho obchodm’ho
tajemstvi podle § 504 zékona 6. 89/2012 5b., obEanskfi za’koni‘k, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi.

V Cesky’lch Budéjovicich dne 23/”); V Praze dne 2.8.2017

ZDRAVOTNECKA ZACHRANNA swim
moéammw—m''''H“B. Némoové 1931237370 01 Ceské Budéjbfiéé‘

za objednatele za poskyto tele

MUDr. Marek Slaw, Ing. Radek Vojta

MBA feditel jednatel

7. Nedl’lnou souéésti smlouvy jsou nésledujici’ pi‘ilohy: Pfi'loha E. 1 Seznam élenfl realizaém’ho tu
poskytovatele.

8. Smluvnl' strany shodné prohlat‘s'ujl', ie se 5 obsahem smlouvy pfed jejl'm podpisem seznémily, souhlasf s nim,
3 ie smlouva byla uzavfena na zékladé jejich pravé a svobodné vale, uréité, véiné
a srozumitelné. Na dfikaz souhlasu s jejl'm obsahern pFipojujI' své podpisy.

9. Poskytovatel bere na védoml’, ie smlouva bude uveFejnéna v registru smluv zfizeného podle zékona 35.
340/2015 5b., 0 registru smluv, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfi, na flFea’ desce zpfisobem umoir‘iujl'ci délkovfi
pfl’stup. Poskytovatel prohla§uje, ie tato smlouva neobsahuje fldaje, které tvoFI’ pfedmét jeho obchodm’ho
tajemstvi podle § 504 zékona 6. 89/2012 5b., obEanskfi za’koni‘k, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi.

V Cesky’lch Budéjovicich dne 23/”); V Praze dne 2.8.2017

ZDRAVOTNECKA ZACHRANNA swim
moéammw—m''''H“B. Némoové 1931237370 01 Ceské Budéjbfiéé‘

za objednatele za poskyto tele

MUDr. Marek Slaw, Ing. Radek Vojta

MBA feditel jednatel

V7. Nedílnou Součástí Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha c. 1 Seznam členů realizačního týmu
poskytovatele.

8. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem Seznámily, Souhlasí S ním,
a že Smlouva byla uzavřena na Základě jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně
a Srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojuji Své podpisy.

9. Poskytovatel bere na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru Smluv Zřízeného podle Zákona č.
340/2015 Sb., o registru Smluv, ve Znění pozdějších předpisů, na úřední desce způsobem umožňující dálkový
přístup. Poskytovatel prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního
tajemství podle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

V Českých Budějovicích dne 22/1937? V Praze dne 2.8.2017

zDRAvoTNšcKÁ zÄCHRANNÁ SLUŽBA
JHPČEKEPOKMJEIFMM ˇ“B- Nëmwvë 193126370 01 Česká Bndčjˇóììi(za`
:i l __!øvf___ł'r_4_ ______

Za objednatele Za poskyto tele

MUDr. Marek Slabý, Ing. Radek Vojta

MBA ředitel jednatel


