Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
č. smlouvy S-XXXX/OŽP/2022
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Simonou Jandurovou,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
70891095
PPF bank s.r.o.
4440009090/6000
Ing. Simona Jandurová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství,

tel.
257 280 803
e-mail:
jandurova@kr-s.cz
(a dále jen "objednatel")
na jedné smluvní straně a
2. Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
číslo účtu:

(dále jen ,,zhotovitel" )

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve vypracování studie
s názvem “ Environmentální audit Krajského úřadu Středočeského kraje“ v rozsahu vymezeném v
příloze č. 1 této smlouvy (dále i jen „dílo“ či „studie“) a závazek objednatele k zaplacení ceny za
provedení tohoto díla ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. Termín a způsob provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat studii dle čl. II. odst. 1. této smlouvy v následujícím rozsahu dle
přílohy č. 1 v termínu od DD.MM.2022 do 31.12.2022 a předat objednateli vypracovanou studii včetně
všech náležitostí nejpozději do 31.12.2022, nedohodne-li se s objednatelem na dřívějším termínu.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí podle případných pokynů
objednatele.
3. Objednatel je povinen poskytnout a zajistit zhotoviteli součinnost nezbytnou k vypracování zadané
studie, zejména zhotoviteli na jeho vyžádáni poskytnout dostupné údaje a podklady potřebné k plnění
předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takto získané údaje použije pouze pro plnění
předmětu této smlouvy a neposkytne je žádné třetí straně.
4. Vypracovaná studie bude zhotovitelem objednateli předána v sídle objednatele uvedeném v záhlaví
této smlouvy, bude zpracovaná v písemné v celkovém počtu 1 kus a dále v elektronické podobě jako
dokument MS Word nebo PDF na datovém nosiči USB flash disk.
5. Dílo se považuje za řádně provedené, je-li zhotovitelem vypracována studie se všemi náležitostmi dle
specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a tato je předána objednateli.
6. Objednatel není povinen převzít plnění, které vykazuje vady a nedodělky. O předání a převzetí
vypracované studie bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 14 dnů před předáním finální podoby díla předložit objednateli dílo
k případné konzultaci, na základě které může objednatel vznést upřesňující požadavky na kvalitu díla.
IV. Cena za dílo
1. Cena za dílo činí XXX,- Kč bez DPH (slovy: XXX korun), DPH ve výši 21 % XXX,- Kč a cena včetně
DPH činí XXX,- Kč (slovy: XXX korun).
2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se
splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná
a není ji možno překročit.
V. Platební podmínky a fakturace
1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této smlouvy
na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla potvrzeném v předávacím protokolu dle čl.
III. odst. 6. této smlouvy.
2. Objednatel uhradí celkovou cenu bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby vyhovovala obecně závazným právním předpisům,
zejména aby měla náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že faktura
nebude obsahovat náležitosti vyplývající z těchto předpisů či k ní nebude přiložen předávací protokol,
do doby předání řádné faktury neběží lhůta splatnosti a objednatel není povinen provést úhradu ceny
díla. Objednatel se zavazuje upozornit na vadu fakturace zhotovitele v době splatnosti faktury
(písemně či elektronickou poštou).
4. Splatnost ceny za dílo se stanoví na 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury objednateli.

5. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě,
v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které případnému řádnému provedení
díla bránily.
VI. Prodlení
1. Smluvní strany prohlašují, že vyvinou veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě považovat, aby si
vzájemně vyjasnily a odstranily okolnosti, které vedly k prodlení jedné ze smluvních stran.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo jakékoliv jeho části je zhotovitel
oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroků z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. III. odst. 1. této smlouvy má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v rozsahu, ve kterém je kryta smluvní
pokutou, i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu tím není dotčeno. Smluvní pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
VII. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu dohodou. Smluvní strany si dále sjednaly možnost
odstoupení od této smlouvy z důvodů podstatného porušení závazků z této smlouvy plynoucích. Za
podstatné porušení závazku na straně zhotovitele se považuje jeho prodlení s řádným provedením díla
v termínu sjednaném v čl. III. odst. 1. této smlouvy a dále situace, kdy z jednání zhotovitele je zřejmé,
že dílo nebude provedeno včas a řádně a zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele nezjednal
nápravu. Za podstatné porušení závazku na straně objednatele se považuje neposkytnutí potřebné
součinnosti dle čl. III. odst. 3. této smlouvy v případě, že objednatel byl zhotovitelem písemně
informován o nedostatku součinnosti a současně upozorněn, že při neposkytnutí potřebné součinnosti
v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě zhotovitel od této smlouvy odstoupí.
2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo odstupující smluvní strany na sjednanou smluvní
pokutu. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.
3. Dohoda o ukončení této smlouvy, jakož i oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou
formu. Oznámení o odstoupení od této smlouvy se doručuje na adresu sídla smluvních stran
doporučenou poštovní zásilkou. Při nepřevzetí zaslaného oznámení o odstoupení od smlouvy se
poslední den úložní doby považuje za den doručení.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány výhradně formou písemných, po sobě
číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje za slabší smluvní stranu, že se seznámily se
všemi ustanoveními této smlouvy, že všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že

si před uzavřením smlouvy dostatečně poskytly potřebná vysvětlení. Smluvní strany prohlašují, že
nepovažuji žádné ustanoveni teto smlouvy za pro ně zvláště nevýhodné, hrubě odporující poctivému
obchodnímu styku. Na důkaz uvedených tvrzení připojují smluvní strany své podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Příloha č.1 ke smlouvě

V Praze dne

............................................
za objednatele
Ing. Simona Jandurová
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Dne

.........................................
za zhotovitele

Příloha č. 1

Předmětem Veřejné zakázky je zpracování studie „Environmentální audit Krajského úřadu
Středočeského kraje“.

Studie bude vypracovaná v souladu s dokumenty: Cíle udržitelného rozvoje 2030 (SDG´s), Analýza
produkce emisí skleníkových plynů KÚSK, Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Středočeského kraje.

Samotné dílo bude realizováno minimálně v rozsahu:
-

Zhodnocení současného fungování Krajského úřadu Středočeského kraje z pohledu
moderních environmentálních přístupů dle výše uvedených dokumentů a platné
legislativy.

-

Návrh konkrétních cílů a opatření v rámci dlouhodobě udržitelného přístupu
k životnímu prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje.

-

Zdůvodnění navržených cílů a opatření s ohledem na roli Středočeského kraje jako
samosprávního celku.

-

Návrh časového harmonogramu k dosažení navržených cílů.

