Smlouva o dílo
Strategie ICT města Znojma
uzavřená na základě výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „SoD")

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel:

Město Znojmo
se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 02
IČO:00293881
DIČ: CZ 00293881
zastoupené: Janem Groisem, MBA, starostou
(dále jen „Klient" nebo „Zadavatel")
a

Zhotovitel:

IT Cluster, z.s.
se sídlem: Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO:27021408
DIČ: CZ 27021408
zastoupený: Ing. Přemyslem Soldánem, předsedou výkonné rady
bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava,
číslo účtu: 2312458001/5500
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 6985
(dále jen „Dodavatel").

(Zadavatel a Dodavatel dále společně jen jako „Strany" a každý samostatně též jako „Strana")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zadavatel je veřejným zadavatelem. Vzhledem k předpokládané hodnotě se tato smlouva o dílo (dále
jen „SoD") uzavírá na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které proběhlo
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek" nebo „ZZVZ"). Název této veřejné zakázky je Strategie ICT
města Znojma. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této SoD jsou vázány touto SoD, podklady

Elektronický podpis - 7.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Gabriela Hodáková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 26.11.2021 07:42:27-000 +01:00

zadávání uvedené veřejné zakázky a nabídkou dodavatele. Cílem této veřejné zakázky je zajistit
vytvoření Strategie ICT města Znojma.

TOUTO SMLOUVOU BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
I.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO
1.1 Za podmínek sjednaných v této SoD se Dodavatel zavazuje vytvořit pro Objednatele (zadavatele)
dílo, které spočívá ve vytvoření Strategie ICT města Znojma, která splňuje požadavky dle přílohy
č. 3 podkladů zadání nazvané Specifikace předmětu veřejné zakázky „Strategie ICT města Znojma Znovu otevřeno" a další stanovené podmínky v podkladech zadání (dále jen „Dílo").
1.2 Dodavatel je vázán dalšími pokyny Zadavatele na obsah Díla a je povinen Dílo vytvářet
prostřednictvím osob, které mají k tomu odbornou kvalifikaci a zákonnou způsobilost.
1.3 Zadavatel se zavazuje za řádně provedené Dílo zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu Díla.
1.4 Touto SoD se Dodavatel dále zavazuje vykonat následující činnosti (dále jen „Související činnosti"):
a)

dopravit Dílo do místa plnění,

b)

projednat předmět Díla se Zadavatelem,

c)

spolupracovat se Zadavatelem při plnění této SoD.

II.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O DÍLO
2.1 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv. Dodavatel provede a předá Dílo nejpozději do 31. 3. 2021.
2.2 Strany se dohodly, že Zadavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vyjma případů uvedených
v platných právních předpisech také v případě, že:
•

Dodavatel nebude plnit povinnosti a nepředá řádně projednanou a odsouhlasenou Strategii
ICT města Znojma ani do 15 dnů po skončení platnosti této SoD.

•

se Dodavatel ocitne v situaci, kdy (i) soud zahájí insolvenční řízení v souladu s platným
a účinným zákonem upravující insolvenci, úpadek a způsoby jeho řešení (dále jen „Insolvenční
zákon") nebo (ii) soud rozhodne o úpadku v souladu s Insolvenčním zákonem nebo (iii) soud
rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení
pohledávek věřitelů nebo (iv) Dodavatel sám na sebe podá insolvenční návrh v souladu
s Insolvenčním zákonem nebo (v) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení
Dodavatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí či jiného případu právního nástupnictví).

III.
MÍSTO DODÁNÍ
Místem dodání Díla je adresa sídla zadavatele uvedená v záhlaví této SoD, nebo jiná adresa sdělená
Zadavatelem po podpisu této SoD.
IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Ujednaná cena Díla dle této SoD činí 785.000 Kč bez DPH (slovy: sedm set osmdesát pět tisíc korun
českých), 949 850 Kč s DPH (dále jen „cena Díla"). Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Dodavatele na
realizaci Díla a poskytnutí plnění Dodavatele. Cena Díla zahrnuje odměnu za poskytnutí časově
neomezené licence k Dílu, kdy Zadavatel je oprávněn Dílo využívat a rozvíjet a poskytnout dalším
osobám za podmínek stanovených touto SoD.
4.2 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu Díla po podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.
Den podpisu předávacího protokoluje i dnem zdanitelného plnění.
4.3 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této SoD mohou mít listinnou nebo
elektronickou podobu ve formátu pdf.
4.4 Doba splatnosti Dodavatelem vystavené faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení
Zadavateli.
4.5 Došlá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních
předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
5.1 Zadavatel je oprávněn vytisknout a užívat Dílo - Strategie ICT města Znojma a Dodavatelem
předané podklady týkající se Díla v neomezeném počtu kopií pro svoji potřebu a ve svůj prospěch, jakož
i pro potřebu a ve prospěch osob jiných.
5.2 Dodavatel se zavazuje:
•

Provést Dílo v souladu s touto SoD, podklady veřejné zakázky, nabídkou dodavatele a pokyny
Zadavatele

materiály,

které Zadavatel

předá

Dodavateli,

a

podklady poskytnutými

Zadavatelem, pokyny pověřených zaměstnanců Zadavatele a řádnou praxí na svůj náklad a na
své nebezpečí a odstranit jakékoli Vady vytčené při předání díla;
•

Dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, české technické normy vztahující se
k předmětu díla a předpisy Zadavatele.

5.3 Pokud není výslovně písemně uvedeno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna zveřejnit
informace týkající se druhé strany, týkající se poskytování služeb a činností vykonávaných smluvními
stranami, ani jiné informace, které smluvní strany nabyly v průběhu jejich spolupráce. Jakákoliv
informace poskytnutá Zhotoviteli bude považována za důvěrnou.

5.4 Bez ohledu na výše uvedené ustanovení se Zhotovitel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech
Objednatelem poskytnutých informacích, o nichž se dozvěděl nejen v souvislosti s poskytováním
služeb dle této SoD. Zhotovitel se tímto zavazuje, že nebude žádné třetí osobě sdělovat jakékoli
důvěrné (tím se rozumí veškeré neveřejné a Objednatelem nezveřejněné) či interní informace
o Objednateli, jeho organizaci, zaměstnancích a jiných skutečnostech, které se dozví při plnění této
SoD. Zavazuje se rovněž, že žádné Objednatelem zhotovené dokumenty či listiny nebo data, s nimiž se
při plnění této smlouvy seznámil, nebude uveřejňovat či poskytovat třetím osobám bez výslovného
předchozího souhlasu Objednatele.
5.5 Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Dodavatel a
Zadavatel jsou povinni zachovávat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
InfZ.
VI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
6.1 Dílo bude předáno komplexně ve formě Zadavatelem odsouhlaseného Díla.
6.2 V případě, že Dodavatel nedodrží termín dodání Díla uvedený v čl. 2.1 této Smlouvy, zaplatí
Dodavatel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla podle článku IV. této Smlouvy za každý
i započatý den prodlení.
VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Dodavatel není oprávněn postoupit tuto SoD ani jakákoli svá práva a povinnosti z této SoD na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
Vlil.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Tato SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Veškeré spory vzniklé z této SoD či z právních vztahů s ní souvisejících budou Strany řešit jednáním.
V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesáti (60) dnů, bude takový spor
rozhodnut na návrh jedné ze Stran příslušným soudem v České republice.
8.3 Tato SoD představuje úplnou dohodu Stran ohledně předmětu plnění této SoD a nahrazuje veškeré
předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se předmětu této SoD.
8.4 Veškeré změny či doplnění této SoD lze učinit pouze písemně.
8.5 Ukáže-li se, že některé ustanovení této SoD je nebo se stalo neplatným či neúčinným, zavazují se
Strany změnit tuto SoD tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením,
které je platné a účinné, a přitom obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému
či neúčinnému ustanovení.

8.6 Poruší-li Strana povinnost podle této SoD či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to
bez zbytečného odkladu druhé Straně a upozorní ji na možné následky porušení takové povinnosti.
8.7 Tato SoD se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy
a Dodavatel 1 stejnopis.
8.8 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto SoD v registru smluv a vyhrazuje si právo uveřejnit ji rovněž na
profilu zadavatele podle § 219 ZZVZ.
8.9 Uzavření této SoD schválila Rada města Znojma na její schůzi konané dne 14. 12. 2020, usnesením
č. 89/2020, bodem č. 4159.
IMA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany své podpisy:

Ve Znojmě dne xx.xx.2020

12. Ol 2021
Za Dodavatele:

Za Zadavatele:

4
..
Jan Grois, MBA, starbsta

MĚSTO ZNOJMO

Gbroková 1/12, 669 22 Znojmo
-i-

Ing. Přemysl Soldán, předseda VR

i

ITCIuster.z.s.
Novoveská 1139/22
709000strava-Mar.Hoiy
www.itcluster.cz
027021408

m

%
s

-m
W:í'A'-‘-

,

.

11 f. O:,
■ .1 -Mí i.’

11

a
''

■

