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lva na dodání datových zdrojů - mapove
Smlouva
m
kompozice a dopravní dostupnost
uzavřená dle ust' s í746 odst.2 zákonač'.8912012 Sb., občanskýzákoník azákonaě' 13712006
Sb., o veřejných zakäzkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Smlouva")

I

mezi smluvními stranami:
1

I
I
I

objednatel:
se sídlem:
zastoupena:
lČ:

česká republika _ Minlsterstvo práce

a

sociáIních věcí

Na Pořĺčnĺmprávu 11376, 128 01 Praha 2
Mgr. Petrem Nečinou, ředitelem odboru řízeníprojektů
oo551o23
bankovníspojení: tNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28,115 03 Praha
číslo
222900110710
lD datové schránky: sc9aavg
'1

Účtu:

(dále jen ,,objednatel", ,,MPsV ČR")

I

na straně jedné

I

a

l

Zpracovatel:
se sídlem:

l
I

zastoupen/a:

Technická univezita ostrava
1 T.listopadu 1512172, 708 33 Ostrava-Poruba
Prof. lng. lvo Vondrák' CSc., rektor

It:

61 9891

DlČ:

cz61 9891 00

I

_

00

zapsána v obchodním rejstříku veřejná vysoká škola
bank. spojení:

tsog

č. Úětu:
fax:

127089559/0300
597 325285
596 918 507

e-mail:

rektor@vsb.cz

tel:

I

Vysoká škola báňská

ostrava

(dále jen,, Poskytovatel")
na straně druhé

I
J

J
J

I

společně budou objednatel a Poskytovatel dále téŽ označovánijako ,,smluvní strany".

ial

1. Úvooľíusrłľoveľĺí
11

-r

Na základě zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou pod názvem
,,Datové zdroje _ mapové kompozice a dopravnĺ dostupnosť' (dále jen ,,veřejná zakázka")
Poskytovatel předloŽil, vsouladu se zadávacími podmínkami veřejné zakäzky, nabídku
ze dne 6.10.2014 (dále jen ,,Nabídka") a tato byla pro plnění veřejné zakázky v souladu se
základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky vybrána jako nejvhodnější.
V návaznosti na tuto skutečnost se smluvnístrany dohodly na uzavřenítéto Smlouvy.

12 Při výkladu obsahu této Smlouvy budou smluvní strany přihlÍŽet k zadávacím podmínkám
vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Smlouvy, k Účelu tohoto
zadávacího ŕízenia dalšímúkonůmsmluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení,
jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením.
Ustanovení platných a účinnýchprávních předpisů ovýkladu právních Úkonů tím nejsou nijak

l.

I

ĺt]
I
I

dotčena.

13 Plnění dle této Smlouvy je financováno z projektu ,,Rozvoj sluŽeb v oblasti volných pracovnĺch
mĺst" v rámci operačníhoprogramu Lidské zdroje a zaměstnanost; reg. č. projektu
Cz.1

.04 12.2.

00/1'ĺ 00023.
.

2.
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pŘeoĺvlĚr PLNĚNí

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele dodat objednateli datové soubory
a poskytnout s tím spojené sluŽby, uvedené v odst. 2.2 tohoto článku Smlouvy, a to
za podmínek stanovených touto Smlouvou, a závazek objednatele za řádně dodané datové
soubory a poskytnuté sluŽby zaplatit Poskytovateli cenu stanovenou v čl. 8. této Smlouvy.

2.2. Poskytovatel

a

I

se zavazu)e poskytovat objednateli níŽe stanovené sluŽby spojené s dodánÍm

datových souborů, a to ve stanoveném rozsahu a formě:

2.2.1.Aktualizace databáze dopravních spojení obcí jedná se o přípravu
aktualizovaných dat o dojezdových vzdálenostech a dobách spojení veřejnou

dopravou při pravidelných změnách jízdních řádů. Předmětem této části plnění je
příprava aktualizovaných dat k termínůmzměn jízdníchřádů (předpokládají se
termíny: do 30 dnů po podpisu smlouvy a následně do 30 dnů po kaŽdém provedení
aktualizacíjízdníchřádů ze strany Ministerstva dopravy ÖR. ereopokládané termíny
aktualizace jízdníchřádů jsou prosinec 2014 a červen 2015)' Databáze dopravních
spojení se vyuŽívá pro informaění systém oKPráce a pro lntegrovaný pońál MPSV
ČR, xoe slouŽí k vyhledávánÍ volných míst v definovaném ěasovém intervalu nebo v
definované vzdálenosti při pouŽití veřejné hromadné dopravy. Popisuje parametry
spojení mezi obcemi Českérepubliky pro dopravu do zaměstnání (vybrané hodiny
pro cestu tam izpět). Databáze obsahu.;e:

.
.
.
.

identifĺkátory obcí;
přímou vzdálenost;

vzdálenost v km dle spojení veřejnou hromadnou dopravou;
dobu cestování přijízdě na 6:00, 7:00' 8:00, 1400 a 22:00 hodinu;
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Ľ
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l
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indikaci, zda je vybraný spoj přímý nebo s přestupy;

l

cenu vybraného spoje;

l

poěet spojenív intervalu hodiny před dojezdovou hodinou;
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l

l
l
l
l
l
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indikaci, zda existuje spojení zpět;

popis jednoho doporuěeného spojení veřejnou hromadnou dopravou ve směru
do zaměstnání na 6:00, 7:00, 8:00, 14:00 a22:00 hodinu.
popis jednoho doporučeného spojení ve směru ze zaměstnání po 14:00, 15:30,
16:30' 22:00 a po 6:00 hodině. Do databáze se zapisuje i odkaz na internetové
jizdní řády s předvyplněnými údaji pro hledání spojení.

objednatel poŽaduje jako součást aktualizace databáze dopravních spojení i
vytvoření map dostupnosti územĺpro dojíŽďku do zaměstnání na 6:00, 7:00, 8:00,
14:00 a na 22:00 hodinu po krajĺch (Středoěeský krĄ uvażovat společně s Hl. m.
Prahou, tj. celkem 13 krajů) k vybranému datu (zadavatel poŽaduje formát A3,
sledování počtu dostupných obci z dané obce a míry nevratnosti spojení).

2.2'2.AktuaIizace geografických dat ve 4 termínech. Prvnĺ aktualizace geografických
dat bude provedena do 1 měsíce po podpisu smlouvy a pak následně dle pokynů
objednatele. Předpokládá se aktualizace cca jedenkrát za 3 měsíce, v závislosti na
termínech poskytnutí dat Českým statistickým úřadem (ČsÚ) - data oo ČsÚ zajistí
zadavatel. Konkrétnĺ termíny poŽadovaných aktualizací budou stanoveny tak, aby
obsáhly celou předpokládanou dobu trvání projektu ,,Rozvoj sluŽeb v oblastivolných
pracovnĺch mĺsť'.
Poskytovatel se zavazuje upravit a doplnit data (identifikační,popisné a populaění
atributy) tak, aby bylo moŽné jednotlivé vrstvy vyuŽívat samostatně bez nutnosti
jednotlivých vrstev, či provádění agregačníchoperací,
propojování tabulek
generovatsestavy pro kaŽdé správní území,okres, kraj, region a stát. Zdrojem dat je
Registr sčítacíchobvodů (Rso) - vrstvy územnístruktury Öeské republiky. Některé
Údaje jsou doplňovány z UlR-ZSJ (ČsÚ).

z

Součástípożadovaných aktualizací je i doplnění identifikátorů RÚlAN. Data jsou
zařazoväna do adresářů odpovídajícíchdatovým sestavám MPSV ČR oddclenĺ
koncepcí a strategií trhu práce a jednotlivých pracovišťúřadu práce. KaŽdé
pracoviště má svou sestavu dat, odpovídajícípříslušnémuúzemía jeho roli. Celkem

je připravováno více neŽ 100 vrstev pro potřeby MPsV ČR a přibliŽně 1000 vrstev
pro úřad práce.

2.2.3.Tvorba 10 nových mapových kompozic a dále modifikace a aktuaIizace 120
zákIadních mapových kompozic (předdefinovaných map pro zobrazení různých
ukazatelů, které vyhodnocují situaci na trhu práce na různých územníchúrovních)
vytvořených V roce 2010 pro Úřad práce Čn 1oale jen,,ÚP tn'; a 12 mapovrých
kompozic vytvořených pro sekci zaměstnanosti MPSV cn pro zajištění
kompatibĺlity s novými GlS statistikami.
Součástí této části předmětu plněníje také:

J

I
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konzultace k přípravě nových statistických výstupů pro prostorovou analýzu
vytvořených pomocí Geografického informačního systému (Gls statistiky)
v délce 20 hodin;
konzultace k vytvářenĺ map na základě předefinovaných mapových kompozic
v délce 20 hodin.

2'z'ą'školenípro zaměstnance Úp ěR a ľlpsv čR. Poskytovatel se zavazuje zajistit
následující typy školení:

o
o

Základní _ školeníje určeno pro méně zkuŠenénebo nové zaměstnance Úp ČR
a MPSV

Pokroěilé - Školeníje urěeno pro pokročilézaměstnance ÚP ČR a vlpsv
v oblasti práce s GlS a tvorbou statistických map

Każdéškolení (a to jak Základni, tak ĺ školení pro PokročiIé)bude realizováno jako
dvoudenní, vŽdy po 8 hodinách vkaŽdém dni (od 9. hodin
do 18 hodin vč'
přestávek), celkem tedy 16 vyuěovacĺch hodin (1 vyučovacíhodinou se rozumí 60
minut) na 1 školení. Ubytování Účastníkůškolenínenĺ předmětem této Smlouvy a
bude zajišt'ováno na náklady objednatele.

-

Poskytovatel je povinen zajistit:

o

o
o

vhodné školícíprostory, průběh celého školení po organizační a technické
stránce (včetně technického vybavení - dataprojektor, laptop, flipchart' případně
dalšínezbytné pomůcky), każdý pracovník musí mĺt při Školeník dispozici
počítaěs příslušným softwarovým školením' Technĺcká specifikace pouŽívaných
počítaěůa softwarového vybavení podléhá schválení ze strany objednatele.
Poskytovatel je povinen poŽádat objednatele o schválení technické specifikace
minimálně 10 kalendářních dní před zahájením Školení.objednatel se zavazuje
vydat Poskytovateli stanovisko bez zbytečnéhoodkladu. Bez kladného
stanoviska objednatele není moŽné školení zahĄit'
občerstvení pro účastnĺkyŠkolenídle následující specifikace: dopolední coffee
break (káva/čaj, nealkoholický nápoj, 2x slané občerstvení); odpolední coffee
break (kávalčaj, nealkoholický nápoj, 2x sladké občerstvení);
materiály pro Účastníky Školenív tištěné i elektronické podobě (sylaby školení,

t.

t.

t.

tištěné prezentace);

o
o

prezenčnílistiny všech ÚčastníkůŠkolenívčetnělektorů, a to pro każdéškolení;

t-

zajistit veškerémateriály, které budou pouŽity při školeních (veškeré materiály
musíodpovídatpravidlům pro povinnou publicitu dle platné příručky oP Lzz'

l.

Poskytovatel se zavazuje zpracovat Školícímateriály v elektronické podobě a předat
je objednateli např. na CD ěi flesh disku, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od
skončeníprvního příslušnéhoškolení.

l.

Poskytovatel se zavazuje zajistit školenícelkem pro minimálně pro 80 zaměstnanců.
Poěet školených osob najednom kuzu nepřesáhne 20 osob.

l.
I.

t.
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Místem školeníje hl. m. Praha a vybrané místo na Moravě. Místo školenĺna Moravě
bude vybráno Poskytovatelem a jeho výběr podléhá schválení ze strany objednatele
(Poskytovatelje povinen navrhnout vybrané místo školenÍnejpozději do 1 měsíce od
podpisu této Smlouvy). Místo školenÍ musĺ být dobře dostupné veřejnou dopravou'
Jednotlivé termĺny školeníbudou smluvními stranami dohodnuty v průběhu trvání
této Smlouvy, a to vŽdy s dostatečným předstihem.

2.2.5.Analýza chování nového ukazatele ,,Podíl nezaměstnaných na poětu obyvatelv
produktivním věku". Jedná se o provedení analýzy vývoje situace v oblasti
nezaměstnanosti v teské republice na základě dat získaných v rámci ukazatele
,,Podĺl nezaměstnaných na počtu obyvatelv produktivním věku''
Součástíanalýzy chování ukazatele musí být min. následujÍcí:

o

hodnocení vlivu demografické situace, dočasně ubytovaných, migrace, vyuŽití
věkové standardizace apod.
;

.
o
o

definice rozdílůmezi jednotlivými agregačnímiÚrovněmi, geografické rozdíly,
časový vývoj;
hodnocenídopadůna interpretaci;
Íormulacedoporučení.

Analýzu se zavazuje PosĘtovatel předat objednateli jak v elektronické formě, tak
v tištěné formě (1 výtisk).

2.2'6.vývoj manažerskéintranetové mapové apIikace na bázi MS Share Point
umožňujícízoblazit výsledky GlS statistik pro dané období v rámci systému
lntranet používanémzaměstnanci Úp cn.
Aplikace musí umoŽnit min. následující:

J

.

zobrazení kontaktních pracovišť ÚP ČRs rjdaji o poětu zaměstnancŮ a jiných
provozn ích parametrech
;

J

o

zobrazení statistických map současných a vývojových hodnot vybraných
ukazatelů

za rÜzné Úrovně územníchjednotek (obce aŽ stát, případně i niŽŠĺchÚzemních

J
J

jednotek).

Technické poŽadavky na aplikaci:

.
o

dodávka aplikace

I
J

v rámci komunikaění a systémové
MPSV (musí se jednat zejména o instalaci a zprovoznění

její implementace

lS, integraci s resortním Microsoft Sharepoint serverem, nastavení přístupových

.

práv, tvorbu a zavedení statistik GlS);

podpora objednatele při provozu lS a drŽení záruky po dobu minimální
udrŽitelnosti projektu vyplývajícÍ z podmínek dotaěního titulu, tedy po dobu 5 let
od data akceptace;

I

a

infrastruktury resortu

I
J

Vypracování architektonického návrhu;

o

aplikace musí vyuŽívat prostředí Microsoft Sharepoint. MPSV je vlastníkem
licence pro toto prostředí, Poskytovatel není oprávněn dodávat Žádné komerčnĺ
licence.

Součástítéto části předmětu plnění je vývoj aplikace s vyuŽitím maporných
komponent pro web parts.

2.3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout plnění uvedené v odstavci 2.2 tohoto článku Smlouvy v
souladu s touto Smlouvou, a rovněŽ v souladu se svou Nabídkou. Nabídka Poskytovatele
tvoří v části, v níŽ je specifikován návrh na realizaci předmětu plnění této Smlouvy, přílohu ě.
2 a nedílnou součást této Smlouvy'

3.
31

MísTo PLNĚNí

Místo plnění této Smlouvy není nĺjak omezeno. Poskytovatel je oprávněn

provádět

vyhodnocování informací, formulování závěrŮ a navrhování doporuěení i v rámcĺ svého sídla.
Místem školenídle bodu 2.2.4 této Smlouvy je hl, m' Praha a vybrané místo na Moravě
(Poskytovatel se zavazuje navrhnout vybrané místo školení na Moravě nejpozději do jednoho
'ĺ měsíce od podpisu této Smlouvy).
3.2. Hmotné uýstupy vzniklé v průběhu plnění této Smlouvy musí být objednateli předány v sídle
objednatele na adrese Na Pořĺčnímprávu 11376, 128 01 Praha 2.

4.

TERMíNY pŘeoÁruĺ pŘeomĚru PLNĚNĺ, AKcEPTAcľĺŘízeľĺí

4.1' Poskytovatel se zavazuje předat objednateli veškeréhmotné výstupy plnění dle odst.2.1

a

odst. 2'2 této Smlouvy a poskytnout objednateli veškeré sluŽby dle $ odst. 2.2 (vyjma bodu
2'2.4) v termínech uvedených vtéto Smlouvě, nejpozději do 30. 6. 2015, není-li v čl. 2 této

Smlouvy uvedeno jinak. Termíny jednotlivých školení dle bodu 2'2'4 této Smlouvy budou
dohodnuý smluvními stranami v průběhu trvánítéto Smlouvy, a to s dostateěným předstihem.

4.2. Hmotné výstupy plněnÍ dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaslat elektronickou
poštou ve formátu vhodném pro editaci na e-mailovou adresu zástupce pověřeného
objednatelem a zároveň v tištěné podobě nejpozději do 30. 6.2015'

43 Po

doručeníhmotného výstupu plnění dle této Smlouvy dle předchozího bodu tohoto článku
Smlouvy objednatel doruěí Poskytovateli k předanému výstupu ěi výstupům nejpozději do 5
kalendářních dnů své připomínky.

v dokumentu o vypořádání
připomínek a upravený hmotný výstup předloŽit objednateli k opětovnému schválení
nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů od obdżenípřipomĺnek ze strany objednatele.

44 Doručenépřipomínky se Poskytovatel zavazuje vypořádat

45 objednatel schválí upravený hmotný výstup plněnídle této Smlouvy, tzn., podepíše předávací
protokol, do 5 kalendářnÍch dnů od přijetí upraveného hmotného výstupu plnění dle této
Smlouvy.

4.6. Po schválení hmotného výstupu plnění dle této Smlouvy a příp. schválení vypořádání
připomínek se Poskytovatel zavazuje předat na pokyn pověřeného zástupce objednatele
daný výstup či výstupy na datovém mediu (cD-RoM) v dohodnutém formátu a v tištěné

podobě Ve dvou (2) vyhotoveních (není-li dohodnuto jinak) objednateli, a to osobně nebo
doporučenou poštou (na adresu sĺdla objednatele Na PoříčnímPrávu 'ĺ , 128 00 Praha 2)'

5.

PoVINNosTl SMLUVNĺGľsrRRľ

5"ĺ. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou
péčía potřebnými odbornými schopnostmi. Při poskytování plnění dle této Smlouvy je
Poskytovatel väzán platnými a účinnýmiprávními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto
nejsou V rozporu s těmito právními předpisy tizĄmy objednatele.

5'2' objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškerépotřebné podklady či informace
nezbytné ke splnění předmětu této Smlouvy, a Poskytovatel se zavazuje objednatelem
poskytnuté podklady ěi informace pouŽít pouze za úěelem splnění předmětu této Smlouvy,
nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

5.3. Smluvnístrany sezavazují vzájemně se informovat o všech okolnostech důleŽitých pro řádné
a včasnésplnění předmětu této Smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto Účelem
nezbytnou souěinnost.

5.4. Poskytovatel se zavazuje zabezpeěit, Že předmět plnění této Smlouvy, v souladu s touto
Smlouvou nebudou zatíŽeny jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kteých
by pro objednatele plynuly jakékoliv dalšífinanění nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob.
V opačnémpřípadě Poskytovatel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích
osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečnéhoodkladu na svůj náklad
odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

l
l

l
I

I

I
I

l
l
I

5.5. Poskytovatel se zavazuje, że jím poskytované plnění odpovídá všem poŽadavkům
vyplývajĺcímz platných a účinnýchprávních předpisů či příslušných norem, které se na dané
plněnívztahují.
5.6. Poskytovatel je dle ustanovení $ 2 písm. e) zákona ě,' 32012001 Sb., o finančnĺkontrole ve
veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finančníkontroly prováděné v souvislosti s Úhradou zboŽí nebo
sluŽeb z veřejných výdajů.
5.7. Poskytovatel se zavazuje umoŽnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhoŽ je
předmět plnění hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejícíchs plněním předmětu této
Smlouvy (tj. originálního vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originálů Účetních ěi
daňových dokladů a dalŠíchdokladů vztahujícíchse k realizaci předmětu plnění této
Smlouvy), a to po dobu danou platnýmia Účinnými právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a zákon ě'. 23512004 Sb.' o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), minimálně však do roku 2024.
5.8. Poskytovatel se zavazuje, Že veškeréprodukty, materiály a výstupy související s předmětem
plnění této Smlouvy budou označeny v souladu s povinným minimem publicity oP Lzz.
Pravidla jsou vymezena V Manuálu pro publicitu oP Lzz a v Manuálu vizuální identity oP
LZZ' Pŕedmět plnění této Smlouvy musí být realizován v souladu s Manuálem vizuálnĺ identity
ESF v ČRzooz -2013, Manuálem pro publicitu oP Lzz2oo7 _2013a Manuálem vizuální
identity oP Lzz2007 _ 2013 (http://www.esfcr'cz/dokumenty, sloŽka publicita).

5.9. Poskytovatel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této Smlouvy, dodatky k této
Smlouvě, originály ÚčetnÍch či daňových dokladů a dalšÍch dokladů vztahujících se k realizaci
předmětu plněnítéto Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícíhoz této Smlouvy.
Po tuto dobu se Poskytovatel zavazuje umoŽnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektů provést kontrolu dokladů souvisejícĺch s plněnĺm předmětu této Smlouvy.

5'10.

Poskytovatel

se

zavazuje poskytnout objednateli součinnost nezbytnou ke splnění

povinnosti objednatele vyplývajícíz ust. $ 147 a ZYZ'

5.11'

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli informace nezbytné pro zpracováni
monitorovací zprávy a Žádosti o platbu předkládané objednatelem jako přĺjemcem finanění
podpory.

6.

oPRÁVNĚNÉ osoey sMLUvNĺcH STRAN

61 oprávněnou osobou objednatele ve věcech týkajících se této Smlouvy, vyjma jednánĺ
o změnách obsahu této Smlouvy, je lng' Petr Hortlík, e-mail: petr.hortlik@mpsv.cz.

62 oprávněnou osobou Poskytovatele

ve věcech této Smlouvy, vyjma jednání o změnách
je
obsahu této Smlouvy,
doc. Dr. lng. Jiří Horák e-mail:jiri'horak@vsb.cz, tel.: 597 325 457 '

7.

VLASTNIGKÉ pnÁvo

7'1. Vlastnické právo kveškeým provedeným hmotným výstupům plnění dle této Smlouvy
přechází na objednatele dnem jejich předání a převzetí objednatelem na základě
akceptačníhořízení.

72 Autorskoprávní

reŽim výstupů plněnízpracovaných na základě této Smlouvy se řídí $ 61 odst.
1 zákona ö'' 12112000 Sb. o právu autorském, právech souvisejícíchs právem autorským a o

změně něktených zákonů (autorský zákon), ve zněnÍ pozdějších předpisů.

73 Poskytovatel se zavazuje na objednatele převést veškerá práva

k duševnímuvlastnictví
spojená s předmětem plnění této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí hmotného výstupu
plnění dle této Smlouvy objednatelem na základě akceptaěního řízenÍ.

74 Poskytovatel se zavazuje, Že neposkytne

Žádný z hmotných výstupů plnění dle této Smlouvy

třetí osobě bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele.

8.
8í

GENA A PLATEBNĺ

poouĺľxY

Cena za poskytování plnění dle této Smlouvy činí1.480.000,- Kč bez DPH, výŠeDPH ěiní
310.800'- Kč, cena včetně DPH činí1.790'800'- Kč. Uvedená cena v Kě bez DPH je cenou
nejvýŠe přípustnou a nepřekročitelnou. Výše uvedená cena musí zahrnovat sluŽby, dodávky
čijinéčinnosti, které v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny a které jsou však nezbytné
pro poskytování plněnídle této Smlouvy.

82 Cenu stanovenou v předchozím odstavci této Smlouvy lze překročit pouze v případě změny
(zvýšení,sníŽení)sazby DPH, a to o částku odpovídajícítétozměně (zvýšení,sníŽení)sazby
DPH.

I

8.3. Sjednaná cena bude hrazena za veškerá plněnÍ skutecně poskytnutá Poskytovatelem a
odsouhlasená objednatelem, a to na základě úěetního či daňového dokladu (dále jen
,,faktura").

8.4. Splatnost faktur musí ěinit 30 kalendářních dnů a počínáběŽet od data doručenífaktury
Objednateli.

85 Cena uvedená

na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cena v
Kě včetně DPH' Faktura musí dále obsahovat ěíslo jednacĺ Smlouvy, čísloúčtuZpracovatele,
näzev projektu "Rozvoj sluŽeb voblasti volných pracovnĺch mĺst', reg. čĺsloprojektu

cz1.0412'2.00/11.00023,

a

všechny dalšínáleŽitosti dle platných aÚčinných právních

předpisů'

86. Veškeré platby musí probíhat výhradně v Kě a rovněŽ veškeréuvedené cenové údaje musí
být v Kč.

87 Uhrazením se pro účelytéto Smlouvy rozumí odepsání příslušnéčástky z

Úětu objednatele

ve prospěch úětu Poskytovatele.

88 objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Poskytovateli,
pokud neobsahuje poŽadované náleŽitosti nebo obsahuje nesprávné cenové Údaje.

oprávněným vrácením faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti. opravená nebo
přepracovaná faktura musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti, jeŽ musí ěinit 30
kalendářních dnů.

89 objednatel nebude poskytovat zálohy'

9.
91

oGHRANA INFoRMAoĺ

Poskytovatel se zavazuje, Že zachová jako citlivé veškeréinformace, o ktených se dozví
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějŠíchpředpisů není
tímto ustanovenĺm dotěena'

se zavazuje, Že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě
informace objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to vjakékoliv formě, a
Že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpeěení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a
ochrany cĺtlivých informacízůstává v platnostĺ neomezeně dlouho i po ukončenĺplatnosti této

9.2. Poskytovatel

Smlouvy.

93 Poskytovatel se zavazuje zabezpečit veškeré podklady, majícícharakter citlivé informace,
poskytnuté mu objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneuŽití.

94 Poskytovatel se zavazuje svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti

a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém
vztahu zavázán sám. Za porušenízávazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací
subdodavatelem odpovĺdá objednateli přímo Poskytovatel.

95 Povinnost zachovávat mlčenlivost se

-

I

nevztahuje na informace:

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, neŽ porušením
ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Poskytovatele;

které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto
informacĺ od objednatele,

které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti vůčitřetí

osobě, jeŽ rovněŽ neníve vztahu k nim nijak vázána,
jejichŽ sdělenívyŽadujíplatné a Účinnéprávní předpisy.

ío. sANKcní u.leoľÁľĺĺ

'ĺ0.1. Vpřípadě prodlení Poskytovatele s

poskytováním plnění vtermínech dle článku 2 této
objednateli smluvní pokutu ve výŠi0,2 o/o Z celkové
zavazuje
uhradit
Zpracovatel
Smlouvy, se
ceny předmětu plněnÍ dle této Smlouvy, atozakażdý i zapoěatý den prodlení. V přĺpadě
objednatelem uznaných důvodůpro prodlení Poskytovatele s poskytovánÍm plnění, které
nebudou na straně Poskytovatele, je objednatel oprávněn od vymáhání smluvní pokuty
upustit.

10.2. V

případě, Že Poskytovatel nedodżídodateěnou lhůtu pro odstranění vad či nedodělků
předaného plnění, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000'- Kě, a to za
każdéjednotlivénedodrŽenídodateěné lhůty a zakaŽdý izapoÖatý den prodlení.

10'3. Vpřípadě porušenĺpovinnosti

stanovené vodst' 5.6 této Smlouvy, sePoskytovatel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 'ĺ0.000,- Kě, a to za kaŽdý jednotlivý
případ porušení.

10.4' V

případě, Že Poskytovatel porušípovinnost mlěenlivosti ěi povinnost zajistit ochranu
osobních údajůdle ěl. 9 této Smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvnÍ pokutu ve výši
50'000,- Kč, a to zakaŽdý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

10.5. V

případě, Že Poskytovatel nesplní povinnost dle odst. 5.6, 5.7, 5.8 nebo 5.9 této Smlouvy,
zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý
přÍpad porušenídané povinnosti.

10.6. V případě' Že

Poskytovatel nesplní povinnost dle odst.5.12 této Smlouvy, zavazuje se
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výŠi10.000'- Kč.

10'7.

Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou objednateli vlivem
činnosti Poskytovatele se Poskytovatel zavazuje uhradit objednateli nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne, kdy bude objednatelem o nároku na Úhradu smluvní pokuý a její
výŠiresp. vzniklé škody ěijiné Újmy a její výši prokazatelně informován.
nedodrŽení termínu splatnosti faktury objednatelem je Poskytovatel oprávněn
poŽadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády ě. 35112013 Sb., kteným se
určuje výše Úroků z prodlenĺ a nákladů spojených s uplatněním pohledávky' urěuje odměna
likvidátora, likvĺdaěního správce a ělena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických

10.8. Při

osob.

11. NÁHRADAŠKoDY

11.1'

Poskytovatel odpovídá za veŠkerou způsobenou škodu či jinou Újmu' atovzniklou jak
poruŠenímustanovení této Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním
10

smluvní činnosti, tak i porušením povinností stanovených platnými a úěinnými právními
předpisy. odpovědnost a náhrada škody či jiné Újmy se řídíustanoveními zákona ě.8912012
Sb.' občanský zákoník.
't2. PLATNoST A DoBA

TRVÁNĺSMLoUVY

Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami' V případě' Že k podpisu smlouvy smluvnímistranami nedojde v jednom dni, nabývá

12'1. Tato

tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslednĺ smluvní stranou.

12.2.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to max. 30. 6. 2015'

12'3.

objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, v případě, Že Poskytovatel nezahájí
řádné poskytování plnění ani do 5 kalendářnĺch dnů od písemnéhovyzvání objednatelem
nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy v průběhu 14
kalendářnĺch dnů. odstoupení od této Smlouvy nabývá Útinnosti dnem následujícím po dni
prokazatelného doručeníjeho pĺsemného vyhotovenÍ Poskytovateli' Nároky objednatele
na odstoupení od této Smlouvy podle ustanovení zákona ě. 8912012 sb.' občanský zákoník
upravující podmínky, za kteých je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, tím
nejsou dotčeny. objednatelje oprávněn odstoupit ijen od samostatné části plnění.

12.4. V případě odstoupení objednatele od této Smlouvy z výše uvedených důvodů,má
objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím

náhradního řešení.odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu
platně vzniklý v době před odstoupením od této Smlouvy'

12.5.

Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za podmínek
stanovených zákonem ě,' 8912012 Sb., občanský zákoník.

12.6.

objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědnĺ lhůta
činí3 měsĺce a počínáběŽet dnem následujícím po dni prokazatelného doručenĺpísemné
výpovědi Poskytovateli. Po dobu výpovědní lhůty trvajÍvŠechna práva a povinnosti smluvních
stran touto Smlouvou zaloŽené. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, Poskytovatel
se zavazuje poskytovat plnění, na nichŽ se s objednatelem dohodl do doby obdrŽení písemné

výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. objednatel se zavazuje cenu za takovéto
plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Poskytovateli uhradit.

12'7. Vpřípadě ukončeníplatnosti

J

J

této Smlouvy před uplynutím doby, na nížbyla sjednána,
poŽadovat,
můŽe objednatel
Že určitédílčíplnění nebude dokončeno nebo Že se sjeho
plněním nezapočne. objednatel v takovém případě uhradí Poskytovateli náklady vzniklé
v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukoněením, za předpokladu, Že
takové náklady byly Poskytovatelem vynaloŽeny v souladu s touto Smlouvou a Že budou
Poskytovatelem objednateli řádně doloŽeny. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty
však Poskytovateli nevzniká v případě, Že k ukončeníplatnosti této Smlouvy' byt' ze strany
objednatele, došlo z důvodůstojících na straně Poskytovatele.

ll

J

í3. RozHoDNÉ PRÁVo

13.1'

Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené seřídí platnými a
Účinnými právními předpisy, zejména zákonem č,.8912012 Sb., občanský zákoník.

13.2' Spory

vzniklé ze závazkových vztahů zalożených touto Smlouvou, budou rozhodovat
věcně a místně příslušnésoudy Českérepubliky.

I

I

í4. zÁVĚREcNÁ USTANoVENí

14.1' Tuto Smlouvu lze měnit nebo

doplňovat pouze písemnými dodatky, označovanými
a číslovanýmivzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými
oprávněnými zástupci smluvnĺch stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednáníjsou
neplatná.

14'2.

Uzavřením této Smlouvy nedochází k Žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli
ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli jiŽ existujícízakázky vůěi jejich klientům
či ve vztahu k jejich snaze o zĺskáníbudoucích zakázek kdykoli v budoucnu.

14'3.

Tato Smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních s platností originálu, znichŽ 4vyhotovení
obdrŽí objednatel a 2 vyhotovení obdżíPoskytovatel.

14.4.

Poskytovatel podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na webových
stránkách objednatele Www'mpsv.cz, na webových stránkách www'esfcr.cz a na profilu
Objednatele.

14.5'

Je-li nebo stane_li se některé ustanovenĺ této Smlouvy neplatným ěi neúčinným, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a Účinná. Smluvní strany
se v tomto případě zavazuji jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neÚěinné
ustanovení ustanovením platným/účinným,které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
účeluustanovení neplatného/neÚěinného.

14.6' Smluvní ustanovení, znichŽ

vyplývá, Že mĄí přetrvávat

i po

ukončenítéto Smlouvy,

přetrvávajÍ i po ukoněenítéto Smlouvy.

14.7. Smluvní strany

prohlašují, Že tato Smlouva je projevem jejich pravé asvobodné vůle a
na důkaz dohody o všech ěláncích této Smlouvy připojujísvé podpisy.

14.8.

Nedílnou součást Smlouvy tvořítyto přílohy:

1:
2:

Příloha č.
Příloha č.

Zadávací dokumentace (část bezprostředně se týkajícípředmětu plnění)
Popis realizace předmětu plnění (předloŽí uchazeč v nabídce)

Poskytovate!

Objednatel
2

V ostravě dne

9. 10.

2t)11r

V Prazedne - 5, 11,

2011'

Prof. lng. lvo Vondrák, GSc.

Mgr. Petr Neěina

rektor

ředitel odboru řízení projektů
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