SMLOUVA
k realizaci projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY
1.

Objednatel:
Sídlo:
Zástupce:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Bruntál
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Ing. Petr Rys, MBA, starosta
00295892
CZ00295892
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
petr.rys@mubruntal.cz
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)
a
2.

Zhotovitel:
Asistenční centrum a. s.
Sídlo:
Sportovní 3302, 434 01 Most
Zástupce:
Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.
IČ:
63144883
DIČ:
CZ63144883
Telefon:
XXXXXXXXX
Fax:
XXXXXXXXX
E-mail:
zapletal@asistencnicentrum.cz
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a poskytovatel také dále společně jako „smluvní strany“)

Preambule
1.1

1.2

1

Objednatel je nositelem projektu s názvem „Bruntál - Strategie náš cíl“ s registračním číslem
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992, který je financován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Objednatel uzavírá smlouvu se zhotovitelem jako následující krok po zadávacím řízení veřejné
zakázky s názvem: Rozvojové dokumenty města Bruntálu, 5. část: Studie proveditelnosti na
záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“.

I.
Předmět smlouvy
1.1

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti pro záměr „Zřízení
podnikatelského inkubátoru“. Účelem tohoto komplexního dokumentu je posoudit a zhodnotit
proveditelnost daného záměru po všech jeho stránkách, jakož i poskytnout veškeré podklady
pro samotné investiční rozhodnutí. Vzhledem k dlouhodobému charakteru záměru zadavatel
požaduje vypracovat řádný rozbor situace a možných dopadů. Dokument bude vypracován ve
spolupráci s Řídicím výborem, pracovními skupinami a odbornými garanty, zaměstnanci
žadatele, se zapojením veřejnosti a dalších relevantních osob. Bližší specifikace plnění je
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Plnění dále musí plně odpovídat nabídce, která byla
předložena v zadávacím řízení.
II.
Práva a povinnosti objednatele

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Kontaktní osobou objednatele zodpovědnou za smluvní plnění je XXX XXXXX XXXXXXXX, tel.
XXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXX, email XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Objednatel je oprávněn kontaktní
osobu jednostranně změnit. Změnu ohlásí písemným sdělením zhotoviteli bezodkladně do 3
pracovních dnů spolu s uvedením jména a kontaktních údajů na novou osobu.
Objednatel je povinen předat poskytovateli včas a v odpovídající kvalitě veškeré podklady a
informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění předmětu smlouvy dle č. I této smlouvy,
pokud z jejich povahy a zadání nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli neodkladně skutečnosti, které by mohly mít vliv na
splnění závazků zhotovitele. Tyto podklady a informace budou specifikovány v písemných
požadavcích příslušné kontaktní osoby objednatele zaslaných kontaktní osobě určené
zhotovitelem.
Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby a dodávky uhradit zhotoviteli odměnu dle článku V.
za podmínek dále uvedených.
Smluvní strany si sjednaly, že objednatel může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení
smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje zejména neplnění předmětu smlouvy dle
čl. I ve stanoveném čase a skutečnost, že zhotovitel zpracovává předmět smlouvy v rozporu
s českými právními předpisy.
III.
Práva a povinnosti zhotovitele

3.1

3.2

3.3
3.4

2

Kontaktní osobou zhotovitele zodpovědnou za smluvní plnění je XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
telefon XXXXXXXXX, email XXXXXXXXXXXXX Zhotovitel je oprávněn kontaktní osobu
jednostranně změnit. Změnu ohlásí písemným sdělením objednateli bezodkladně do 3
pracovních dní spolu s uvedením jména a kontaktních údajů na novou osobu.
Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle
platných právních předpisů a podmínek OPZ. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy
dodržovat pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identitu OPZ v souladu
s dokumentací Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (v aktuálně platné verzi).
Zhotovitel je povinen započít práce ihned po uzavření této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu smlouvy specifikovaného v článku I tak,
aby ve vztahu k Poskytovateli dotace nedošlo ze strany objednatele k prodlení, jinak odpovídá
za škodu, která by tím objednateli vznikla.

3.5

Zhotovitel je při plnění smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele
je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, a to
neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dní od zjištěných skutečností. V opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele vznikly objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám.
3.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a
postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů
objednatele. Zhotovitel je dále povinen při zařizování záležitostí dle této smlouvy postupovat
aktivně a bez prodlení. Je povinen neprodleně sdělovat objednateli všechny jím zjištěné
skutečnosti, které by mohly jakkoliv ovlivnit plnění této smlouvy.
3.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a
postupech, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci plnění
předmětu této smlouvy a na změnu pokynů objednatele.
3.8 Zjistí-li zhotovitel při plnění této smlouvy překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti
a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se
dohodne na odstranění těchto překážek.
3.9 Zhotovitel je oprávněn poté, co o této skutečnosti předem písemně objednatele informuje,
uskutečňovat část smluvního vztahu prostřednictvím třetích osob, které objednatel odsouhlasí.
3.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně
přístupné anebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. Za
porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
3.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3.12 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s
plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
IV.
Doba a místo plnění
4.1
4.2
4.3

Místem plnění je Město Bruntál, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál.
Termín plnění smlouvy počíná běžet po podpisu smlouvy, plnění bude ukončeno nejpozději do
31. 8. 2018.
Dohodnuté termíny jsou závazné pro obě smluvní strany, měnit je lze jen po předchozí domluvě,
a to písemně dodatkem k této smlouvě.

V.
Odměna
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5.1

5.2
5.3

Celková odměna za poskytnuté plnění předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl. I a přílohy č. 1
této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky předložené zhotovitelem ve výběrovém
řízení v preambuli smlouvy a činí celkem 100 000,- (slovy: stotisíckorunčeských).
Odměna zhotovitele podle čl. V, odst. 5.1 neobsahuje DPH, která bude fakturována ve výši podle
daňového zákona platného v den fakturace.
Tato cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná za celý předmět plnění smlouvy. Cena
zahrnuje veškeré vynaložené náklady zhotovitele.
VI.
Platební podmínky

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
Faktura bude splatná 30. dnem ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.
Na daňovém dokladu bude navíc uveden název projektu: „Bruntál - Strategie náš cíl“, číslo
projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992, věta: „Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií - Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost“.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitost (případně bude obsahovat chybné
údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Po tomto vrácení je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová
faktura s novou lhůtou splatnosti dle bodu 6.2 této Smlouvy, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené
faktury.
Cena plnění se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
VII.
Sankce

7.1

7.2

7.3

V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty k provedení úkonů, které jsou předmětem smlouvy,
bude, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,Kč za každý i jen započatý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je zhotovitel
oprávněn po objednateli požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení
s úhradou.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 7 dnů ode dne jejich uplatnění.
VIII.
Rozhodné právo a volba soudu

8.1
8.2

Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním
řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude věcně
příslušný obecný soud objednatele.
IX.
Odstoupení od smlouvy
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9.1

9.2

9.3
9.4

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy ze
strany zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména postup
zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) zhotovitel vstoupil do likvidace.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
10.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou vzestupně
číslovaných dodatků.
10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
10.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvy své
podpisy.
10.5 Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
10.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních,
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá,
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ
zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře
odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
10.7 Strategický rozvojový dokument - Studie proveditelnosti bude objednateli předán v podobě
tištěné (v minimálním počtu 3 ks) a v podobě elektronické na elektronickém nosiči dat.

V Bruntále dne 15. 5. 2018.
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V Bruntále dne 4. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………………………….
Ing. Petr Rys, MBA
starosta města

………………………………………………
Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.
místopředseda představenstva

Příloha 1 - Bližší specifikace předmětu plnění
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Příloha č. 4 - Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Název zakázky
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název / obchodní firma
zadavatele

Rozvojové dokumenty města Bruntálu
5. část: Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského
inkubátoru“
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992
Bruntál - Strategie náš cíl
Město Bruntál

5. část: Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“
Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti pro záměr „Zřízení podnikatelského
inkubátoru“. Účelem tohoto komplexního dokumentu je posoudit a zhodnotit proveditelnost daného záměru
po všech jeho stránkách, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Vzhledem
k dlouhodobému charakteru záměru zadavatel požaduje vypracovat řádný rozbor situace a možných dopadů.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Zpracovaná studie proveditelnosti bude analyzovat stávající stav a podmínky pro zřízení podnikatelského
inkubátoru, posoudí proveditelnost záměru zřízení podnikatelského inkubátoru ve městě Bruntál s ohledem na
jeho spádovou oblast.
Při zpracování studie budou provedeny příslušné analýzy (analýza stávajícího stavu a výchozích podmínek pro
zřízení podnikatelského inkubátoru, analýza trhu, analýza trhu práce, analýza podnikatelského prostřední,
analýza poptávky, potřeb a charakteristik uživatelů, SWOT analýza), bude používána řada metodických postupů
pro výzkum trhu, bude proveden marketingový výzkum a využity další zdroje (např. expertní odhady
relevantních subjektů, průzkumy veřejného mínění v dané lokalitě, zkušenosti s provozem obdobného záměru
jiného subjektu).
Studie proveditelnosti posoudí skutečnost, jak podnikatelský inkubátor přispěje k naplnění cílů, jako například k
rozvoji místní ekonomiky, zvýšení prestiže města, snížení „odlivu mozků“ a podpoře rozvoje kvalifikovaných
lidských zdrojů, přilákání nových podnikatelských subjektů do města, podpoře budování inovační infrastruktury,
podpoře významných regionálních firem s perspektivou dalšího rozvoje, propojení aktivit význačných subjektů
zajištujících rozvoj města a regionu, nebo koncentraci subjektů podporující rozvoj podnikání na konkrétním
místě.
Město Bruntál má při realizaci záměru zájem o spolupráci s dalšími aktéry v oblasti podpory podnikání, jedná se
konkrétně o spolupráci v rámci krajské sítě podpory podnikání, zejména s Moravskoslezským inovačním
centrem Ostrava, a. s. Zadavatel předpokládá, že podnikatelský inkubátor bude úzce spolupracovat
s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., nebo jej vhodným způsobem doplňovat. Zadavatel
požaduje zohlednit tento předpoklad ve všech stádiích zpracování veřejné zakázky.
Zadavatel podal v rámci Operačního programu Zaměstnanost žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Rozjeď byznys v Bruntále“ prostřednictvím výzvy MAS Hrubý Jeseník z. s. - Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.
Hlavním cílem projektu je otevření procesu zakládání podniků skupinám znevýhodněným na trhu práce
prostřednictvím poradenství a nabídky nástrojů potřebných při zahájení podnikání, pro identifikaci a využití
potenciálu pro rozvoj podnikání a nových možností rozšiřování zaměstnanosti na Bruntálsku.
V Moravskoslezském kraji bylo založeno Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., kdy zkušenost
s realizací uvedeného projektu a jeho výsledky mohou být v budoucnu součástí této iniciativy nebo ji vhodným
způsobem doplňovat. V případě schválení této žádosti a zahájení realizace projektu zadavatel požaduje, aby se
dodavatel dostatečně seznámil se záměrem Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s., zohlednil jeho
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činnost a vhodně nastavil možnou provazbu činností plánovaného podnikatelského inkubátoru s projektovými
aktivitami a krajskou iniciativou podpory podnikání.
Studie bude obsahovat co nejvíce informací potřebných pro snadný start realizace záměru. Studie bude
zpracována tak, aby ji bylo možné upravit v okamžiku zveřejnění povinné osnovy studie do daného dotačního
programu či jiného finančního nástroje. Variantnost řešení bude zohledněna ve všech relevantních částech
studie proveditelnosti, přičemž bude možné každou z variant přehledně identifikovat. Bude uvedeno
vyhodnocení jednotlivých variant a doporučení pro výběr nejvhodnějšího variantního řešení.
Studie bude obsahovat komplexní a propracovaný závěr, který bude zahrnovat výsledné posouzení záměru ze
všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě záměru. Dále bude obsahovat
jednoznačné vyjádření, zda je záměr realizovatelný či nikoli, případně bude uvádět základní podmínky tohoto
výroku. Tento závěr je třeba v případě variantního zpracování učinit pro každou variantu zvlášť, ale zároveň i
vymezit hodnocení, které uvažuje o záměru jako o komplexu všech uvažovaných variant a scénářů.
Studie proveditelnosti bude zpracována za spolupráce Řídícího výboru a pracovní skupiny zadavatele (za tímto
účelem proběhne minimálně 5 hodin konzultací). Do spolupráce budou rovněž zapojeni další relevantní osoby
(např. pověření zaměstnanci žadatele). Zadavatele požaduje, aby dodavatel oslovil veřejnost a další relevantní
osoby a subjekty (např. zástupce krajské sítě podpory podnikání). Do přípravy studie proveditelnosti mohou být
přizváni také zástupci Úřadu práce, škol, místních zaměstnavatelů, Okresní hospodářské komory). V rámci
zpracování studie budou identifikovány cílové skupiny, u kterých bude zjišťován zájem o plánovaný záměr.
V průběhu zpracování studie bude kromě pravidelných jednání zrealizován minimálně 1 workshop (v délce
trvání 2-3 hodiny) pro relevantní osoby (např. vedení města a pověření zaměstnanci) za účelem prezentace
výstupů, které byly získány z provedených postupových kroků.
Dodavatel zajistí roli projektového developera v oblasti podpory podnikání, konkrétně pro záměr „Zřízení
podnikatelského inkubátoru“. Ve spolupráci se zadavatelem identifikuje a specifikuje potřeby, zmapuje
potenciál a provede příslušné analýzy. Podpora přípravy a financování strategického projektu na relevantních
platformách (např. město, region, kraj) a analýza dotačních příležitostí, včetně návrhu a ověření vhodného
nástroje či dotačního titulu pro možné spolufinancování záměru a zvolení vhodné metodiky pro zpracování
studie, bude součástí zpracování zakázky.
Základní výstupy budou vycházet z obvyklých metodik používaných při zpracování studií proveditelností a
budou obsahovat minimálně:
Definování potřeby, příležitostí.
Popis produktu, služby, projektu.
Analýza cílového trhu.
Popis jedinečné výhody.
Analýza konkurence.
Management projektu.
Technické a technologické řešení.
Vliv projektu na životní prostředí.
Investiční potřeby.
Finanční analýza.
Udržitelnost, efektivita, rentabilita.
Rizika.
Harmonogram činností.
Závěry a doporučení.

Výstupem bude projednaná studie proveditelnosti ve struktuře, která bude v souladu s metodikou operačních
programů, případně uzpůsobená dle podmínek vhodného finančního nástroje či dotačního titulu pro možné
spolufinancování tak, aby bylo možné studii využít jako podklad pro získání dotace na jeho zřízení. Metodická
náročnost a podrobnost zpracování jednotlivých kapitol by měla být odpovídající významu záměru.
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Předpokládaný harmonogram a další souvislosti:
V rámci realizace projektu „Bruntál - Strategie náš cíl“ budou v rámci dílčích částí veřejné zakázky rozvojové
dokumenty města Bruntálu zpracovány další rozvojové dokumenty města Bruntálu, které budou definovat
dlouhodobé cíle města v oblastech strategického plánování (Strategie rozvoje města Bruntálu vč. softwarové
podpory strategického řízení a souvisejícího vzdělávání, dílčí část 1), komunikace a image města (Marketingový
plán, dílčí část 2), sportu (Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě, dílčí část 3) a cestovního
ruchu (Koncepce rozvoje cestovního ruchu, dílčí část 4). Dodavatel v případě potřeby poskytne součinnost při
zpracování těchto dokumentů (např. seznámení s výsledky provedených analýz, účast na pracovních
skupinách, zodpovězení případných dotazů).

- zahájení plnění veřejné zakázky:
- ukončení plnění veřejné zakázky:

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele
Ing. Petr Rys, MBA

9

po podpisu smlouvy, předpoklad květen 2018
srpen 2018

V Bruntále dne 26. 3. 2018

