čj. KrÚ 84915/2021

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

VÝZVA
k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu

„Výběr příkazníka na zajištění majetkoprávní přípravy pro realizaci
dopravních staveb Pardubického kraje“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
70892822
CZ70892822
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003372
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P21V00000457

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na služby, jejímž
předmětem je výkon činnosti příkazníka při investorsko-inženýrské činnosti spočívající
v zajištění a dokončení majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb
připravovaných zadavatelem, včetně projednání záležitostí s dotčenými vlastníky pozemků
a zajištění uzavření příslušných smluv mezi dotčenými vlastníky a Pardubickým krajem.
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny pod bodem 8 výzvy
a v návrhu příkazní smlouvy (příloha č. 2 výzvy).
Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu
se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a
aspektů odpovědného zadávání.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.920.000 Kč bez DPH.

3. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 3. 12. 2021 do 10:00 hodin.

Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/)
vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné
zakázky.
Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je
povinen provést registraci v elektronickém nástroji. Tato registrace může trvat až 48
hodin.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete na https://zakazky.pardubickykraj.cz/
případně https://www.fen.cz/.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz nebo tel. č. 538 702 719
Otevírání elektronických nabídek není veřejné.
4. Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce, přičemž nesmí obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Součástí nabídky musí být mimo jiné souhlas se smluvními a obchodními podmínkami.
Smluvní a obchodní podmínky tvoří přílohu č. 2 výzvy. Jako vzor tohoto souhlasu poskytuje
zadavatel čestné prohlášení v příloze č. 1 výzvy.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:
 Krycí list nabídky + hodnotící kritérium (příloha č. 1 výzvy).
 Doklad o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy (čestné prohlášení - příloha č. 1, seznam
referenčních dodávek, příp. osvědčení).
 Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 1 výzvy).
5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
5.1. Celková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky činí 2.323.200 Kč vč. DPH
a je po dobu plnění zakázky neměnná. Nabídková cena bude uvedena jako sazba za hodinu
práce (hodinová sazba) v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po
celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně
DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v příloze č. 1 výzvy (krycí list a hodnotící kritérium).
Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (příloha č. 1 Krycí list a
hodnotící kritérium), bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
5.2. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato
zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné
k realizaci předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena může být
změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně
snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.
Zadavatel upozorňuje, že dle smluvních podmínek se za takto vyhrazenou změnu
nepovažuje změna statutu dodavatele z neplátce DPH na plátce.

6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídnuté hodinové sazby v Kč vč. DPH.
Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný krycí list respektive údaj o nabídkové ceně
jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je
nepřípustné.
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Zakázku může plnit dodavatel, který
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).

7.2. Další doklady a požadavky na dodavatele
a)
b)

c)

aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, tj. takové, které pokrývá předmět plnění, tj. alespoň
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
seznam významných referenčních služeb z oblasti majetkoprávní přípravy investic
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před datem zahájení tohoto výběrového
řízení, kdy dodavatel musel doložené významné služby realizovat sám, nikoliv
prostřednictvím poddodavatele.
Minimální požadovaná úroveň:
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech před dnem
zahájení výběrového řízení dokončil referenční službu nebo služby v oblasti
majetkoprávní přípravy investic zahrnující rovněž projednávání konkrétních návrhů
smluv s vlastníky dotčených pozemků včetně řešení jejich požadavků a zajištění
podepsání příslušných smluv, přičemž hodnota takto poskytnuté služby nebo služeb
celkem činila v rozhodném období nejméně 1 200 000 Kč bez DPH. Dodavatel je tedy
oprávněn sčítat referenční služby až do stanoveného limitu.

7.3. Způsob doložení
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 7.1 a 7.2.c) této výzvy postačí předložení
čestného prohlášení dodavatele. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Doklady dle bodu 7.2.a), b) však nemusí být součástí nabídky, zadavatel si je obstará
z informačních systémů veřejné správy.
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný
doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
8. Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy,
ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto
požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 1 výzvy).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.
9. Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění:

smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to buď do 31. 12.
2024 nebo do okamžiku vyčerpání ujednaného finančního
objemu služeb

Místo plnění:

Česká republika, neboť podstatou veřejné zakázky je rovněž
možné osobní jednání s vlastníky pozemků.

10. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn písemně požádat kontaktní osobu uvedenou v bodě 1 této výzvy
o vysvětlení podmínek veřejné zakázky. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení
k zadávacím podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručení písemné žádosti.
11. Zadavatel si vyhrazuje právo







zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
upřesnit podmínky zakázky,
vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené ve výzvě,
vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce,
nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky,
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy
nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.

12. Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Formuláře (bod 7.1. a 7.2.c, krycí list)
Návrh smlouvy

V Pardubicích dne 22. 11. 2021
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 22. 11. 2021, č. R/697/21

Formuláře k výzvě čj. KrÚ 84915/2021

Formuláře
1.1. Název veřejné zakázky

Výběr příkazníka na zajištění
majetkoprávní přípravy pro realizaci
dopravních staveb Pardubického kraje

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČO
1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Systémové číslo profilu

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
dodávky
veřejná zakázka malého rozsahu
P21V00000457

1. Úvod
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění
požadavků uvedených ve výzvě čj. KrÚ 84915/2021 na předmětnou veřejnou zakázku.
2. Seznam formulářů
Krycí list, nabídková cena, čestná prohlášení, seznam referenčních služeb.
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Krycí list + hodnotící kritérium
Název veřejné zakázky
Výběr příkazníka na zajištění majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb
Pardubického kraje

Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo
Číslo účtu

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba

(doplní dodavatel)

E-mail

(doplní dodavatel)

Telefon

(doplní dodavatel)

Osoba oprávněná jednat za dodavatele
Jméno, příjmení

(doplní dodavatel)

Funkce

(doplní dodavatel)

Nabídková cena za hodinu práce (hodinová sazba) v Kč
Cena bez DPH

(doplní dodavatel)

Částka DPH

(doplní dodavatel)

Cena vč. DPH

(doplní dodavatel)

Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle bodu 7.1. výzvy k podání
nabídek
Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f)

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

g)

neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f).

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 8.2. výzvy
Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí
výzvy k podání nabídky, č. j. KrÚ 84915/2021, a že v případě, kdy bude vybraným
dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.
V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)

Seznam významných služeb dodavatele
dle bodu 7.2.c) výzvy
(v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení)

1.

2.

Název a stručný popis
předmětu plnění
služby/dodávky
Termín realizace
služby/dodávky
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele
služby/dodávky
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni
Název a stručný popis
předmětu plnění
služby/dodávky
Termín realizace
služby/dodávky
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele
služby/dodávky
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni

Pozn.: V případě více dokládaných referenčních služeb dodavatel opakuje řádky v tabulce
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Příloha č. 2 výzvy

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. OMSŘI/…./………
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

1. Pardubický kraj
se sídlem krajského úřadu Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná k udělování pokynů:
bude doplněno
bude doplněno
(dále jen „příkazce“)
a
2. bude doplněno

(dále jen „příkazník“)

Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce obstarat jeho jménem a na jeho účet níže
specifikované záležitosti:
výkon investorsko-inženýrské činnosti spočívající v zajištění a dokončení majetkoprávní
přípravy pro realizaci dopravních staveb připravovaných příkazcem, včetně projednání
záležitostí s dotčenými vlastníky pozemků a zajištění uzavření příslušných smluv ze strany
dotčených vlastníků pozemků (dále také jen jako „záležitosti“).

2.

Výkon investorsko-inženýrské činnosti v souvislosti s konkrétní dopravní stavbou bude příkazník
vykonávat na základě písemného pokynu příkazce a dle jeho potřeb.

3.

Přehled rozpracovanosti majetkoprávní přípravy k jednotlivým stavbám s popisem vyskytnuvších se
problémů bude mít příkazník k dispozici ve formě možnosti nahlížení do programu MAJA.

4.

Příkazník je povinen obstarat záležitosti specifikované v odst. 1 tohoto článku v souvislosti
s dopravními stavbami, u kterých ke dni uzavření této smlouvy nebyla s vlastníky dotčených
pozemků uzavřena smlouva o podmínkách provedení dopravní stavby nebo jiná smlouva, včetně
podepsaného souhlasu se stavebním záměrem vyznačeným na situačním výkresu dokumentace
nebo projektové dokumentace (§ 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., resp. § 187 zákona
č. 283/2021 Sb. po nabytí jeho účinnosti) způsobilá být podkladem pro podání žádosti o vydání
územního a stavebního povolení, případně společného povolení.

5.

Příkazce se zavazuje příkazníkovi poskytnout za jeho činnost níže uvedenou odměnu, ve které je
zahrnuta i náhrada nákladů účelně vynaložených příkazníkem.

Článek II.
Specifikace předmětu plnění
1.

Příkazník je povinen zajistit projednání konkrétních návrhů smluv s vlastníky dotčených pozemků,
zapracovat případné akceptované požadavky vlastníků dotčených pozemků do smluvních ujednání,
a to po jejich předchozím písemném odsouhlasení příkazcem, a zajistit podepsání příslušných smluv
vlastníky dotčených pozemků. Příkazník není oprávněn bez písemného souhlasu příkazce
zapracovávat do smluv jakékoliv požadavky vlastníků dotčených pozemků. Učiní-li tak, odpovídá
příkazci za újmu tímto jednáním vzniklou. Pro účely tohoto odstavce se za písemný souhlas
považuje rovněž souhlas udělený prostřednictvím e-mailu.

2.

O neúspěšném jednání s vlastníky pozemků je příkazník povinen vyhotovit záznam s uvedením
důvodů neuzavření příslušné smlouvy. Příkazce se k tomu zavazuje poskytnout příkazníkovi
veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit možnost konzultace jednotlivých případů
s projektanty staveb (technické požadavky) a s příslušným zaměstnancem příkazce. Dále se příkazce
zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou nezbytnou součinnost při projednání záležitostí s orgány
státní správy, popř. státními organizacemi.

3.

Návrhy smluv, včetně požadovaných smluvních typů budou příkazníkovi poskytnuty bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy a budou vycházet ze vzorů zpracovaných příkazcem.

4.

V případě, že z okolností daného případu vyplyne nutnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene (služebnosti) nebo smlouvy nájemní (příp. jiné smlouvy zakládající
užívací právo), je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce o této skutečnosti a předat
příkazci veškeré podkladové materiály, které má k dispozici.

5.

Příkazník je rovněž povinen v rámci obstarávání záležitostí učinit veškeré kroky k vyhledání
neznámých vlastníků pozemků (neznámý pobyt vlastníka, neprojednané dědické řízení apod.), a to
zejména na příslušném obecním úřadu, matrice posledního bydliště, v pozemkových knihách,
státních oblastních archivech či formou dotazu nebo podnětu soudu k (dodatečnému) projednání
dědictví. Příkazce se za tímto účelem zavazuje příkazníkovi poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost.

6.

V případě, že je pozemek zatížen právem třetí osoby (nájem, pacht), je příkazník povinen zajistit
projednání návrhů kompenzací za případný ušlý zisk oprávněného dle pokynů příkazce.

7.

Příkazník je povinen předat příkazci následující výstupy:
a) soubor smluv o podmínkách provedení stavby včetně podepsaného souhlasu se stavebním
záměrem vyznačeným na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace

(§ 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., resp. § 187 zákona č. 283/2021 Sb. po nabytí jeho
účinnosti), popř. jiných smluv způsobilých být podkladem pro podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně společného povolení podepsaných
jednotlivými vlastníky dotčených pozemků;
b) písemnou zprávu obsahující informaci o tom, zda je stavbou dotčený pozemek zatížen
jakýmkoli právem třetí osoby, které není zapsáno v katastru nemovitostí, zejména právem
nájemním či pachtovním,
c) prohlášení podnikajících fyzických osob o tom, zda stavbou dotčený pozemek využívají nebo
nevyužívají pro podnikatelské účely, a to za účelem případného zveřejnění v registru smluv
(u smluv s hodnotou plnění nad 50.000,- Kč).
8.

V případě, že po vyčerpání všech zákonných možností nedojde k podpisu smlouvy vlastníkem
stavbou dotčeného pozemku, je příkazník povinen předat příkazci kompletní dokladovou
dokumentaci, včetně zákonem stanovených příloh.

9.

O předání a převzetí jednotlivých dokladových dokumentací dle odst. 7. tohoto článku bude sepsán
předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

10.

Příkazník je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě. V takovém případě
odpovídá, jako by plnil sám.

11.

Smluvní strany se dále zavazují informovat se vzájemně o všech překážkách, bránících řádnému
plnění povinností uvedených v této smlouvě.

Článek III.
Doba plnění
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024 nebo do okamžiku vyčerpání finančního
objemu služeb sjednaného v čl. IV odst. 1 smlouvy, podle toho, která z uvedených okolností nastane dříve.

Článek IV.
Odměna a platební podmínky
1.

Za činnost dle této smlouvy náleží příkazci odměna ve výši stanovené jako součin skutečně
odpracovaných hodin a hodinové sazby, která činí bude doplněno Kč vč. DPH, a to až do částky
2 323 200 Kč vč. DPH.

2.

Hodinová sazba je stanovena jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Pro vyloučení pochybnosti
se ujednává, že případná změna statutu příkazníka z neplátce DPH na plátce nezakládá jeho nárok
na navýšení hodinové sazby o DPH. Celkový finanční limit úplaty za služby je sjednán jako nejvyšší
možný a nelze jej překročit; to zahrnuje i případ možného zvýšení sazby DPH.

3.

Odměna bude příkazníkovi hrazena na základě faktury, která bude splňovat všechny náležitosti
daňového dokladu dle zákona o účetnictví. Odměnu je příkazník oprávněn vyúčtovat příkazci až
poté, co příkazci předloží požadované výstupy (čl. II. odst. 5 této smlouvy), příp. po předání
a převzetí dokladové dokumentace (čl. II. odst. 7. této smlouvy).

4.

Příkazce je povinen uhradit odměnu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena
příkazci.

5.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude-li fakturována
odměna v nesprávné výši, je příkazce oprávněn fakturu vrátit příkazníkovi před uplynutím doby

splatnosti, a to s uvedením důvodu vrácení. Příkazník je v takovém případě povinen fakturu opravit,
nebo vystavit fakturu novou. Doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku začne běžet od počátku ode
dne, kdy byla opravená (nová) faktura doručena příkazci.
6.

Povinnost uhradit příkazníkovi odměnu je splněna dnem, kdy je příslušná částka odepsána
z bankovního účtu příkazce.

7.

V odměně je zahrnuta též náhrada veškerých nákladů, které příkazci při plnění této smlouvy
vzniknou.

8.

Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádné zálohy.

Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Příkazník je povinen
a) bez zbytečného odkladu upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů. Příkazník
je povinen takový pokyn splnit pouze v případě, že příkazce i přes toto upozornění na
splnění příkazu trvá. V takovém případě příkazník neodpovídá za újmu, která splněním
příkazu vznikla;
b) postupovat při obstarávání záležitostí dle této smlouvy osobně a s odbornou péčí; případné
užití poddodavatele je příkazník povinen oznámit příkazci bez zbytečného odkladu, přičemž
platí, že příkazník stále odpovídá, jako by plnil sám;
c) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu;
d) bez zbytečného odkladu oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke
změně pokynů příkazce.

2.

Příkazník je oprávněn se od pokynů příkazce odchýlit pouze v případě, je-li to nezbytné k hájení
zájmů příkazce, a pokud není z důvodu časové tísně nebo hrozby vzniku újmy možné obdržet
souhlas příkazce. Příkazník však není oprávněn se od pokynů příkazce odchýlit, jestliže je to
zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této
smlouvy, nebo které jsou předmětem této smlouvy, nebude poskytovat třetím osobám, a to ani po
skončení doby trvání této smlouvy (povinnost mlčenlivosti).

4.

Příkazník je povinen příkazce průběžně, úplně a pravdivě informovat o postupu obstarávání
záležitostí a jeho výsledcích, a to v podobě písemné zprávy o činnosti, kterou je příkazník povinen
předkládat příkazci jednou za kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce
následujícího po měsíci, za který se zpráva předkládá.

5.

Smluvní strany se zavazují poskytovat si v souvislosti s plněním této smlouvy veškerou potřebnou
součinnost.

Článek VI.
Ukončení smlouvy
1.

Před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, může být tato smlouva ukončena
dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran.

2.

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.

3.

Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí
tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.

4.

Bude-li tato smlouva ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran,
je příkazník povinen předat příkazci všechny dokumenty, které od příkazce obdržel a veškeré, byť
rozpracované, výstupy (čl. II odst. 7 této smlouvy).

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2.

Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

3.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně uzavřenými dodatky, které budou výslovně za
dodatek k této smlouvě prohlášeny.

4.

Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným,
netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ujednání této smlouvy.
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové ujednání ujednáním novým, které bude mít stejný
nebo obdobný význam, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se smluvní strany dozví o neplatnosti,
nezákonnosti nebo nevynutitelnosti některého ujednání smlouvy.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O
uveřejnění smlouvy příkazce bezodkladně informuje příkazníka, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění
této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně
osobních
údajů
jsou
dostupné
na
oficiálních
stránkách
Pardubického
kraje
www.pardubickykraj.cz/gdpr.

7.

Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne xx. xx. 2021, usnesením č. R/

/21.

8.

Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu
jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V

dne

…………………………………………………………..
za příkazce
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

…………………………………………………………………….
za příkazníka

