SMLOUVA O DÍLO
I.

1.1.

Smluvní strany

město Bílina,
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230
Zastoupená Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
Bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

1.2.

Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.
Se sídlem Blažkova 186, Praha 10, 104 00
IČ: 056 10 761 DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená Ing. Danielou Spiesovou, Ph.D.
Bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie ICT města Bílina (ICT = informační
a komunikační technologie), která má za cíl zvýšit transparentnost a otevřenost Městského
úřadu v Bílině resp. města Bílina, zvýšit elektronizaci služeb správy a dosáhnout vysoké
efektivnosti v ICT města.
Dokument bude zpracovaný strategickým týmem za odborného vedení zpracovatelské firmy
vybrané na základě výběrového řízení, která bude mít zkušenosti s tvorbou obdobných
dokumentů.
Ve strategickém týmu budou zapojeni odborní pracovníci města resp. městského úřadu v Bílině
(především z oddělení informatiky), vedení města, zástupci zpracovatelské firmy, popř. další
relevantní pracovníci.
Podrobný popis předmětu smlouvy podává Příloha č. 1 (Specifikace předmětu plnění).
2.2. Dodané výstupy (dokumenty) budou označeny názvem projektu „Tvorba strategických
dokumentů
města
Bílina“
vč.
registračního
čísla
projektu
CZ.03.4.74/
0.0/0.0/16_058/0007420 a potřebnými logy dle pravidel publicity pro Program a dle
instrukcí objednatele.
III.Cena za dílo
3.1. Cena za dílo specifikované v čl. II. a Příloze č. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran jako cena nejvýše přípustná, pro nabídnutý rozsah prací nepřekročitelná, a činí:
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Výstup
1. část: Analytická část
2. část: Návrhová část vč.
implementační části a principu
monitorování a evaluace (zahrnující
i finální dokončení díla včetně
vypořádání případných připomínek)
Cena celkem

Cena bez
DPH
100.000 Kč

0 Kč

Cena celkem
vč. DPH
100.000 Kč

320.100 Kč

0 Kč

320.100 Kč

420.100 Kč

0 Kč

420.100 Kč

DPH 21%

3.2. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena
a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
3.3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
předmětu smlouvy (tj. také náklady na dopravu, tisk, kopírování, pojištění, správní a jiné
poplatky, tlumočnické a překladatelské služby apod.). Veškeré náklady zhotovitele spojené
s realizací jednotlivých služeb v rámci předmětu smlouvy jsou zahrnuty v nabídkové ceně.
3.4. Cena za dílo specifikovaná v čl. III., odst. 3.1. této smlouvy je splatná na základě zhotovitelem
vystavených faktur-daňových dokladů, které budou vystaveny ke dni protokolárního předání
finálního výstupu, resp. jeho dílčí části v čl. III., odst. 3.1. Součástí faktur bude i název a číslo
projektu.
3.5. Splatnost faktury-daňového dokladu sjednávají smluvní strany na 30 dnů ode dne jejího
vystavení.
3.6. Peněžní částka je považována za zaplacenou připsáním k účtu zhotovitele.
3.7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele zaplacením celkové ceny za dílo dle odst.
3.1. této smlouvy v plné výši.
IV.Termín dodání
4.1. Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé etapy nejpozději v termínech uvedených v následující
tabulce:
Výstup
1. část: Analytická část
2. část: Návrhová část vč. implementační části a principu
monitorování a evaluace
Finální dokončení včetně vypořádání případných připomínek
V.

Termín dokončení
15.8.2019
30.9.2019
31.10.2019

Místo plnění a způsob předání díla

5.1. Místem plnění a předání předmětu díla je město Bílina.
5.2. Finální výstup předmětu smlouvy bude předán ve formě minimálně 2 ks výtisků v písemné
formě a 1x v elektronické verzi ve verzi pdf a doc (na CD či flash-disku). Dílčí výstupy budou
předány v elektronické verzi ve formátu doc.
5.3. Dílčí etapy jednotlivých výstupů budou zhotovitelem předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.
6.2. Zhotovitel má po celou dobu plnění smlouvy k dispozici tým expertů, podílejících se na plnění
předmětu díla. Jmenný seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
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6.3. Změna osob uvedených v odst. 6.2. je v průběhu plnění této smlouvy možná po písemném
oznámení objednateli za předpokladu, že nově ustanovená osoba prokáže své odborné
schopnosti a zkušenosti minimálně ve shodné úrovni jako osoba původní.
6.4. Vzhledem k tomu, že dílo je jedním z výstupů projektu „Tvorba strategických dokumentů
města Bílina“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420),
financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, je
zhotovitel povinen poskytnout veškeré doklady související se zhotovením díla, které si vyžádají
jakékoliv kontrolní orgány, a to po dobu do 31. 12. 2033.
6.5. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících
se k realizaci předmětu plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly, popř. jejich zmocněncům.
6.6. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších právních předpisů, se zhotovitel zavazuje spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.

7.2

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném
termínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem
a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu
neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.
VIII.

Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.2. Zhotoviteli bude k dispozici ke konzultacím pro upřesnění zadání ke zhotovení díla
8.3. Objednatel je povinen za provedené plnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou
zaplatit dohodnutou cenu.
IX.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dle odst. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli
na písemné vyžádání smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, dohodnuté k samostatnému
předání a převzetí.
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9.2. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo
účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,5% z dlužné částky za
každý den prodlení.
9.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením, doručeným
zhotoviteli, jestliže:
9.3.1.

se zhotovitel bez souhlasu objednatele odchýlil od zadání díla podle této smlouvy
a v důsledku této odchylky je dílo nepoužitelné, přičemž zhotovitel není ochoten
sjednat nápravu na vlastní náklady,

9.3.2.

zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 10 pracovních dnů, nikoliv z důvodů
na straně objednatele.

9.4. V případě porušení povinnosti na straně zhotovitele uvedené v článku 9.3. vzniká objednateli
kromě práva na odstoupení od smlouvy také nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,Kč. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od jejího vyúčtování objednatelem.
X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní.
Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu
nebo jiných elektronických zpráv.
10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou výtiscích.
10.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
10.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany
se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se
podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného
ustanovení.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli,
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
10.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
10.9.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího uzavření.
10.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Tato smlouva byla schválena radou města dne 23.04.2019, č. usnesení 602/2019.
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Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu

Objednatel

Zhotovitel

V Bílině

V Praze

Dne 25.06.2019

Dne 06.07.2019

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Daniela Spiesová
jednatel dodavatele
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