Smlouva o zajištění autobusové dopravy na exkurze
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a
účinném znění (dále jen „OZ“)
Číslo smlouvy kupujícího: 15/48665860/2021
Číslo smlouvy prodávajícího:
1.

Smluvní strany

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Se sídlem: Heverova 191, 280 02 Kolín – Kolín IV
IČO: 48665860
Zastoupený: Ing. Jaromírem Kratochvílem, ředitelem školy
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-2268290247/0100(dále jen "Objednatel")

a

REALITNÍ A DOPRAVNÍ, spol. s.r.o.
se sídlem Kaňk 186, 284 04 Kutná Hora
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
zastoupená Ing Jiří Kroutil, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
Číslo účtu: 5781102001/5500
IČO: 282 04 271
DIČ: CZ28204271
(dále jen "Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen
"Smluvní strana")
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění autobusové dopravy na exkurze (dále
jen „Smlouva“).
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2.

Základní ustanovení

2.1 Tato Smlouva je uzavřena dle § 1746, odst. 2 OZꓼ práva a povinnosti stran touto Smlouvou
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Tato smlouva je uzavírána s Poskytovatelem
jako vítězem veřejné zakázky malého rozsahu organizované Objednatelem nazvané: „Zajištění
autobusové dopravy na exkurze“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této Smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu Poskytovatele je
Poskytovatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu.
2.3 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání
oprávněny.
2.4 Účelem Smlouvy je zajištění autobusové dopravy žáků Střední průmyslové školy strojírenské a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191, a doprovodných
pedagogů na exkurze v rámci projektu s názvem „Implementace Krajského akčního plánu II.“,
který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem
CZ CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt je financován z prostředků Evropského
strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
2.5 Poskytovatel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této Smlouvy obecně závazné právní
předpisy ČR, Evropské unie, technické specifikace a normy, zásady a metodické pokyny platné
pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci OP VVV, požadavky
v oblasti plnění politik Evropských společenství, tj. zejména pravidla hospodářské soutěže a
veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
2.6 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Poskytovatele ve veřejné zakázce při
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Poskytovatel je ve smyslu
ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je
s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče
půjde k jeho tíži. Poskytovatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení
zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné
nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.7 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy
podnikatelem a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele.
2.8 Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou:
i.
Podmínky veřejné zakázky;
ii.
Technická specifikace s položkovým rozpočtem, která byla součástí zadávací dokumentace
k veřejné zakázce jako příloha č. 2 a tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Technická
specifikace plnění“) a je její nedílnou součástí;

2

iii.

nabídka Poskytovatele podaná v rámci veřejné zakázky, v části, ve které předmět plnění
technicky popisuje (dále jen „Nabídka“).

(dále jen „Výchozí podklady“).
2.9 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro
poskytnutí služby dle Smlouvy, je k jejímu poskytnutí oprávněn a na jeho straně neexistují žádné
překážky, které by mu bránily předmět plnění Objednateli poskytnout.
2.10 Poskytovatel prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 OZ.
2.11
Poskytovatel si je zároveň vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění této Smlouvy
v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Poskytovatel se proto
výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na
realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Poskytovatele
či jeho poddodavatele.
2.12 Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v
souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu.
Tímto nejsou dotčeny povinnosti Objednatele vyplývající z právních předpisů.

3.

Předmět Smlouvy

3.1 Poskytovatel se zavazuje k zajištění autobusové dopravy žáků Objednatele na exkurze (dále jen
„služby“) v rozsahu a kvalitě stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této
Smlouvy.
3.2 Za poskytnuté služby se Objednatel zavazuje zaplatit sjednanou cenu služeb dle Technické
specifikace plnění (resp. dle položkového rozpočtu, jenž je její součástí), která tvoří Přílohu č. 1
této Smlouvy.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu zavřely po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4.

Cena služby

4.1 Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za skutečně odebraný a Poskytovatelem řádně
poskytnutý objem služeb. Celková cena služeb je specifikována v odst. 4.2 tohoto článku
Smlouvy. Objednatel předpokládá plnění v rozsahu stanoveném Technickou specifikací plnění.
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Objednatel však není povinen u Poskytovatele plnění ve zde stanoveném rozsahu odebrat.
4.2 Pro účely stanovení ceny služby budou smluvní strany vycházet z položkových cen stanovených
v Technické specifikaci plnění.
4.3 Celková cena za kompletní poskytnutí služeb činí 514.500, - Kč bez DPH, DPH činí 108.045, - Kč,
cena včetně DPH činí 622.545, - Kč. Jak celková cena služeb, tak jí tvořící dílčí ceny, jsou
uvedeny v Technické specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Tyto ceny zahrnují
veškeré náklady Poskytovatele spojené se splněním jeho povinností z této Smlouvy vyplývajících,
přičemž jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti a účinnosti
této Smlouvy. Znění článku 4.4 této Smlouvy tím není dotčeno.
4.4 Poskytovatel je zároveň oprávněn přeúčtovat dodatečné náklady (zejména na parkovné a
cestovní pojištění), a to ve skutečně a účelně vynaložené výši (dále jen „dodatečné náklady“).
Dodatečné náklady Poskytovatel v rámci vystavené faktury jednoznačně oddělí a označí.
Poskytovatel Objednateli na jeho žádost předloží doklady o úhradě fakturovaných dodatečných
nákladů. Pokud Poskytovatel Objednateli na jeho žádost potvrzení o úhradě fakturovaných
dodatečných nákladů nepředloží, není Objednatel povinen k jejich úhradě.
4.5 Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Poskytovatel
k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. V případě změny ceny v důsledku změny
sazby DPH bude k této Smlouvě uzavřen dodatek, jenž tuto skutečnost zohlední.

5.

Platební podmínky

5.1 Úhrada ceny služeb bude prováděna na základě měsíční fakturace, a to bezhotovostně, a to na
bankovní účet uvedený v čl. 1 této Smlouvy.
5.2 Poskytovatel vystaví Objednateli na začátku kalendářního měsíce fakturu za služby poskytnuté
v předcházejícím měsíci.
5.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy na služby.
5.4 Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů po obdržení faktury. Stejná lhůta splatnosti platí i
při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škod apod.).
5.5 Faktury vystavené Poskytovatelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí dále
obsahovat:
a) číslo Smlouvy Objednatele, IČO Objednatele,
b) název projektu, tj. Implementace Krajského akčního plánu II.“ a registrační číslo
projektu CZ. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862,
c) soupis služeb poskytnutých v měsíci, za který je faktura vystavována,
d) popis dodatečných nákladů (jsou-li fakturovány)
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e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.
5.6 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury Objednateli.

6.

Místo a doba plnění

6.1 Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do ukončení poslední
plánované akce, tj. do 30.6.2023.
6.2 Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v článku 1 této Smlouvy (zejména pro předávání
faktur a jiných dokumentů předvídaných touto Smlouvou) a zároveň místa, do nichž budou žáci
dle této Smlouvy (a zejména Technické specifikace plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy)
dopravováni.
6.3 Jednotlivé akce budou vždy objednány písemnou objednávkou zaslanou prostřednictví e-mailu
min. 5 dnů před danou akcí, přičemž Poskytovatel je povinen prostřednictvím e-mailu potvrdit
objednávku nejpozději 2 dny před termínem akce.

7.

Povinnosti poskytovatele

7.1 Poskytovatel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnosti majících vliv na plněné
této Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo Poskytovatel zjistí, že by nastat mohla.
7.2 Poskytovatel je povinen poskytnout služby v dohodnutém rozsahu, kvalitě a čase. Poskytovatel
bude Objednateli účtovat pouze ze strany Objednatele objednané a ze strany
Poskytovatele skutečně a řádně poskytnuté služby.
7.3 Poskytovatel uhradí škodu, která Objednateli vznikla plněním v rozporu s touto Smlouvou, a to
v plné výši. Poskytovatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z odpovědnosti za vady.
7.4 Poskytovatel je povinen dbát při zajišťování služeb dle této Smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečností, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
7.5 Poskytovatel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb.,
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Objednatelem a Poskytovatelem
touto Smlouvou, zejména vlastního obsahu této Smlouvy.
7.6 Poskytovatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
7.7 Poskytovatel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu či její část prostřednictvím třetích
osob, tj. poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to
za podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Poskytovatelem a těmito poddodavateli.
7.8 Pokud bude Poskytovatel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než 30 dnů,
je Objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za Poskytovatele přímo poddodavateli, a to za
předpokladu, že poddodavatel Poskytovatele o úhradu faktury písemně požádá a tuto žádost
doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a oprávněnost nároku
poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si Objednatel vyžádá
písemné stanovisko Poskytovatele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 pracovních dnů od
výzvy. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, avšak přihlédne k němu při rozhodnutí,
zda úhradu faktury za Poskytovatele provede či nikoliv. Pokud Poskytovatel v uvedené lhůtě
stanovisko Objednateli nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné výši oprávněný.
7.9 Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Objednatele přímo poddodavateli je Objednatel
oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem,
anebo vyzvat Poskytovatele k zaplacení této částky na účet Objednatele, a to ve lhůtě 15
kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Poskytovateli.

8.

Smluvní pokuty

8.1 Bude-li Poskytovatel v prodlení poskytování služeb v souladu s touto Smlouvou, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny služby (či její části) bez DPH s jejímž
poskytnutím je v prodlení, a to za každý den takového prodlení.
8.2 Pokud Objednatel provede za Poskytovatele postupem dle čl. 7 odst. 7.8 této Smlouvy přímou
úhradu faktury poddodavateli Poskytovatele z důvodu vyplývajícího z čl. 7 odst. 7.7 této Smlouvy,
je Objednatel oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 10 % částky
tímto způsobem uhrazené Objednatelem poddodavateli.
8.3 V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Objednatelem za
Poskytovatele přímo poddodavateli postupem dle čl. 7 odst. 7.8, k jejíž úhradě Objednatel
Poskytovatele postupem dle čl. 7 odst. 7.9 této Smlouvy vyzval, je Objednatel oprávněn účtovat
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Poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,1 % této částky, a to za každý, i započatý, den
prodlení.
8.4 Pokud Objednatel neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě cenu služby, je povinen
uhradit Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši, ledaže Objednatel prokáže, že prodlení
s úhradou ceny služby bylo způsobeno z důvodu opožděného uvolnění prostředků
poskytovatelem dotace.

8.5 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. Nárok na náhradu škody má Objednatel
vždy zachován.

9.

Ukončení Smlouvy

9.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z
důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouvy zaniká jednostranným odstoupením od Smlouvy pro
její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy je
zejména:
a) neposkytnutí služeb ve stanovených termínech;
b) neposkytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě;
c) neuhrazení ceny služeb Objednatelem po druhé výzvě poskytovatelem k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy;
d) Poskytovatel vstoupí do likvidace;
e) vůči majetku Poskytovatele probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
f) příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce,
Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s
realizací této Smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů;
g) vyjde-li najevo, že Poskytovatel uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
které vedlo k uzavření této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZVZ);
h) přenechání/převod/přechod práv a povinností Poskytovatele z této Smlouvy na třetí osobu
bez písemného souhlasu Objednatele.

10.

Zástupci Smluvních stran, oznamování

10.1.

Poskytovatel jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Objednatelem
v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:
Jiří Kroutil, E-mail: info@autobusy-doprava.cz, tel.: 724 048 545
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10.2.

Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení, která mají nebo mohou být učiněna
mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena
druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o
převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb;
má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno
na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace lze
písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu.

11.

Doložka o rozhodném právu

11.1.

Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České
republiky, přičemž Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně
neupravených touto Smlouvou platí ustanovení OZ.

11.2.

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní
strany řešit jednáním.

12.

Závěrečná ustanovení

12.1.

Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem
a Poskytovatelem.

12.2.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel není oprávněn započíst svou pohledávku, ani
pohledávku svého poddlužníka za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za
Poskytovatelem.

12.3.

Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě.

12.4.

Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s
limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny bez DPH za předmět této Smlouvy.

12.5.

Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné,
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy
jako celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové
vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po
vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy
České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.

12.6.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních
stran. Účinnosti tato Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.

12.7.

Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků,
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opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních
stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn
Smlouvy v jiné formě.
12.8.

Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení
vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout
újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana
právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.

12.9.

Poskytovatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje:

(i)

archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle této Smlouvy a umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno,
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace
projektu, minimálně však do roku 2033. Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let od
ukončení plnění podle této Smlouvy od Poskytovatele výše uvedené dokumenty bezplatně
převzít;

(ii) jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu přístup ke všem dokumentům, tedy i
k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou
splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Poskytovatel u
případných poddodavatelů Poskytovatele.
12.10. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé
vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace plnění s položkovým rozpočtem, která tvořila Přílohu č. 2 Zadávací
dokumentace,
Příloha č. 2: Nabídka Poskytovatele předložená v rámci Výběrového řízení v části, která předmět
plnění technicky popisuje,
12.11. Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

V Kutné Hoře dne…………

V Kolíně dne …………

………………………………………
Ing. Jiří Kroutil, jednatel

………………………………………
Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel školy
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