R Á M C O V Á S M L O U VA N A
OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH
ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 –
2018
Č Á S T S P E C I A L I S TA I C T K O N C E P C E

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxx
zastoupená: Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Sekce provozních činností
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy Objednatele: SZ SPU 220116/2016 - 1

a

KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 00553115, DIČ: CZ699001996
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 326
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxxxx
zastoupená: Ing. Petrem Bučíkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, § 2358 a násl.
a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Rámcová smlouva“).
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s
úmyslem být touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění
Rámcové smlouvy:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

1.2

Objednatel prohlašuje, že:
1.1.1

je správním orgánem s celostátní působností zřízeným zákonem
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

1.1.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

Poskytovatel prohlašuje, že:
1.2.1

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v ní obsažené, a

1.2.2

ke dni uzavření této Rámcové smlouvy vůči němu není vedeno řízení
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Objednatele o všech
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;

a zavazuje se udržovat tato svá prohlášení dle odst. 1.2 v platnosti pro celou
dobu účinnosti této Rámcové smlouvy.
1.3

2.

ÚČEL SMLOUVY
2.1

3.

Objednatel oznámil oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou
zakázku s názvem „Rámcová smlouva na outsourcing profesionálních
odborných služeb ICT pro období 2016-2018“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro
plnění části Veřejné zakázky „Specialista ICT koncepce“ (dále jen „Část
veřejné zakázky“) vybrána nabídka Poskytovatele v souladu s ustanovením
§ 81 odst. 1 ZVZ.

Účelem této Rámcové smlouvy je realizace Části veřejné zakázky dle
zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“) a zajištění
profesionálních odborných služeb ICT.

PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1

Předmětem této Rámcové smlouvy je vymezení podmínek plnění na základě
dále uvedených Prováděcích smluv, t.j. úprava práv a povinností smluvních
stran při zadávání a plnění dílčích veřejných zakázek ohledně poskytování
profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a
koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT Objednatele v oblasti
„Specialista ICT koncepce“, přičemž předmětné služby jsou blíže popsány
v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy (dále jen „Služby“).
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4.

3.2

Služby budou poskytovány na základě jednotlivých smluv uzavřených za
účelem realizace dílčích veřejných zakázek na základě této Rámcové
smlouvy (dále jen „Prováděcí smlouvy“) postupem podle čl. 4 této Rámcové
smlouvy; závazný vzor této Prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 6 této
Rámcové smlouvy. Uzavřením Prováděcí smlouvy se Poskytovatel zavazuje
poskytnout Objednateli plnění dle Prováděcí smlouvy za podmínek
vymezených touto Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou a Objednatel
se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu Služeb za podmínek vymezených
touto Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou.

3.3

Uzavřením této Rámcové smlouvy Poskytovateli nevzniká právo na
poskytování jakéhokoliv plnění ani nárok na úhrady ceny jakýchkoliv Služeb.
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, poptávat Služby podle této
Rámcové smlouvy. Veškeré Služby budou poskytovány za podmínek
stanovených v rámci Prováděcích smluv a této Rámcové smlouvy.

UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV
4.1

Prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem podle § 92 odst. 1 písm. a)
ZVZ.

4.2

Prováděcí smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy Objednatele
k poskytnutí plnění, jež bude návrhem na uzavření smlouvy. Písemná výzva
Objednatele bude zásadně obsahovat zejména:
4.2.1

identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele,

4.2.2

informaci o předmětu dílčí veřejné zakázky,

4.2.3

maximální rozsah poptávaných člověkodnů nebo člověkohodin
Služeb,

4.2.4

přehled požadovaných úkonů či výstupů, rozhodne-li tak Objednatel,

4.2.5

místo a čas požadovaného plnění Služeb,

4.2.6

případné další požadavky Objednatele na poskytnutí Služeb nebo
další podmínky v souvislosti s poskytnutím Služeb,

4.2.7

vzor Prováděcí smlouvy uvedený v příloze č. 6 této Rámcové smlouvy
doplněný o údaje uvedené na vyznačených místech formou: [bude
doplněno].

4.3

Poskytovatel je povinen doručit Objednateli písemné potvrzení výzvy
k poskytnutí plnění dle předchozího odstavce nebo sdělení obsahující
konkrétní a podrobnou specifikaci důvodů objektivní povahy, které
Poskytovateli brání v potvrzení výzvy Objednatele, a to nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele. Potvrzení výzvy
Objednatele Poskytovatelem představuje přijetí návrhu Prováděcí smlouvy a
bude zahrnovat návrh Prováděcí smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
zastupovat Poskytovatele.

4.4

Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami, není-li dále stanoveno jinak. Je-li pro nabytí účinnosti Prováděcí
smlouvy vyžadováno její uveřejnění v centrálním registru smluv, nabývá
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Prováděcí smlouva účinnosti dnem uveřejnění uzavřené Prováděcí smlouvy
v centrálním registru smluv.

5.

6.

4.5

Objednatel je oprávněn vyžádat si od Poskytovatele před vystavením výzvy
dle odst. 4.2 Rámcové smlouvy písemné indikativní ocenění určitých plnění a
sdělení termínů plnění. Poskytovatel se zavazuje doručit Objednateli písemné
indikativní ocenění předmětných plnění a sdělení termínů plnění do tří (3)
pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Objednatele. Vystavení žádosti
podle tohoto odstavce Objednatele nezavazuje k povinnosti závazně poptávat
příslušné plnění. Poskytovatel není oprávněn odmítnout výzvu Objednatele
dle odst. 4.2 z důvodu, že není schopen poskytnout určité plnění, byla-li výzva
Objednatele
vystavena
v souladu
s
informacemi
poskytnutými
Poskytovatelem postupem dle tohoto odst. 4.5 Rámcové smlouvy.

4.6

Požadavek na písemnou formu splňuje rovněž elektronický dokument
podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Smluvní strany jsou
oprávněné komunikovat při uzavírání Prováděcích smluv rovněž
prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky.

4.7

Ustanovení Rámcové smlouvy mají v případě rozporu přednost před
ustanoveními Prováděcí smlouvy, ledaže by se jednalo o nepodstatnou
změnu v podmínkách této Rámcové smlouvy ve smyslu právních předpisů
v oblasti zadávání veřejných zakázek.

4.8

Trvání žádné Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění dílčí veřejné zakázky na
základě Rámcové smlouvy nepřesáhne dobu trvání Rámcové smlouvy o více
než 6 měsíců.

MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
5.1

Místem plnění jsou prostory v sídle Objednatele a dále též jiné prostory dle
potřeby a výslovného pokynu Objednatele, a to vždy v rámci České republiky.
Pokud to povaha plnění Prováděcí smlouvy umožňuje a Objednatel vůči
takovému postupu nebude mít výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat
Služby také ve svých provozovnách, zejména pokud jde o některé specifické
analytické práce nebo zpracování výstupů Služeb.

5.2

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s termíny obsaženými
v Prováděcí smlouvě.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
6.1

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v příslušné profesionální a
odborné kvalitě a v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy a příslušné
Prováděcí smlouvy.

6.2

Nejmenší rozsah Služeb, který může být poptáván pro jednotlivé Prováděcí
smlouvy, je jedna člověkohodina, která odpovídá jedné hodině práce
Poskytovatele. Nejmenší účtovatelná jednotka je pak stanovena jako jedna
půlhodina práce. Cena za jednu člověkohodinu bude určena jako jedna
osmina ceny jednoho člověkodne Služeb uvedeného v příloze č. 2 této
Rámcové smlouvy. Jedním člověkodnem se rozumí 8 hodin práce pracovníka
Poskytovatele.
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6.3

Poskytovatel poskytuje k výsledkům poskytovaného plnění, které podléhá
akceptaci dle odst. 7.2 nebo odst. 7.3 této Rámcové smlouvy, záruku za
jakost v trvání 24 měsíců ode dne akceptace výsledku plnění.

6.4

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli prostřednictvím osob,
které uvedl ve své nabídce za účelem prokázání kvalifikace v zadávacím
řízení na zadání této Veřejné zakázky. Předmětné osoby jsou uvedeny v
příloze č. 5 této Rámcové smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna těchto osob
musí být předem písemně schválena ze strany Objednatele s tím, že osoby,
které by měly osoby v této Rámcové smlouvě výslovně uvedené nahradit,
musí splňovat kvalifikaci požadovanou ze strany Objednatele pro tu kterou
konkrétní roli (Službu) v rámci zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas neodmítne bez existence
relevantního důvodu, který bezodkladně sdělí Poskytovateli. Poskytovatel je
povinen alokovat na plnění dle této Rámcové smlouvy kapacity realizačního
týmu dle přílohy č. 5 této Rámcové smlouvy, přičemž alokací kapacity se
rozumí dostupnost kteréhokoliv člena týmu uvedeného v příloze č. 5 této
Rámcové smlouvy. V případech, kdy je to z kapacitních důvodů objektivně
třeba, je Poskytovatel oprávněn s písemným souhlasem Objednatele rozšířit
počet osob přiřazených k určité roli; taková osoba však musí splňovat
požadavky na danou roli uvedené v rámci zadávacích podmínek Veřejné
zakázky. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o dočasné
nedostupnosti pracovní kapacity člena realizačního týmu objektivního
charakteru (např. nemoc, dovolená) v předstihu nejméně tři (3) pracovní dny.
Jakákoliv nedostupnost pracovní kapacity člena realizačního týmu zjištěná
Objednatelem se bude považovat za porušení závazku Poskytovatele,
nebude-li se jednat o dočasnou nedostupnost oznámenou postupem podle
předchozí věty nebo o nedostupnost pracovníka prokazatelně způsobenou
objektivní a nepředvídatelnou skutečností (např. akutní nemoc). Náklady na
plnění závazku Poskytovatele podle tohoto odst. 6.4 Rámcové smlouvy jsou
zahrnuty v ceně Služeb dle čl. 8 této Rámcové smlouvy a plnění předmětného
závazku nezakládá právo Poskytovatele na účtování dodatečného finančního
plnění.

6.5

Poskytovatel je plně odpovědný za to, že jeho zaměstnanci a ostatní
pracovníci budou dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy
vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a
o požární bezpečnosti, dále interní předpisy Objednatele, pokud byla
příslušná dokumentace zpřístupněna Poskytovateli, a budou se řídit
organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.

6.6

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli ke splnění závazků dle
Prováděcí smlouvy nezbytně nutnou součinnost, zejména se zavazuje
odpovědné zástupce Poskytovatele včas informovat o všech organizačních
změnách, poznatcích z kontrolní činnosti a dalších skutečnostech
významných pro plnění předmětu Prováděcí smlouvy.

6.7

V rámci součinnosti může Objednatel umožnit Poskytovateli užití vybraných
hardwarových a softwarových prostředků Objednatele, a to výhradně za
účelem plnění předmětu Prováděcí smlouvy. Poskytovatel se zavazuje užívat
tyto prostředky řádně a v souladu s provozními a bezpečnostními postupy či
pokyny Objednatele. Poskytovatel se dále zavazuje, že nebude s těmito
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prostředky Objednatele nakládat nebo je používat v rozporu s touto
Rámcovou smlouvou a/nebo Prováděcí smlouvou.
7.

AKCEPTACE VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ
7.1

Služby budou akceptovány Objednatelem postupem dle tohoto čl. 7 Rámcové
smlouvy.

7.2

Bude-li výsledkem poskytnutého plnění Poskytovatele vypracování
dokumentu v listinné nebo elektronické podobě či jiného obdobného výstupu
jako např. databázového či jiného souboru, bude jeho akceptace provedena
následujícím postupem, stanoví-li tak Objednatel:
7.2.1

výstupy v listinné podobě je Poskytovatel povinen Objednateli
předložit ve třech (3) kopiích, výstupy v elektronické podobě ve 2
kopiích na datovém nosiči CD/DVD.

7.2.2

Poskytovatel se zavazuje předat výstup Objednateli k akceptaci tak,
aby byla dodržena lhůta stanovená Prováděcí smlouvou případně
v souladu s ní či dle dohody s Objednatelem. V případě, že lhůta není
Prováděcí smlouvou stanovena anebo se smluvní strany na lhůtě
nedohodnou, zavazuje se Poskytovatel předat výstup Objednateli k
akceptaci bezodkladně poté, kdy je reálně možné příslušný výstup
vyhotovit.

7.2.3

Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k
výstupu předloženému dle odst. 7.2.2 do deseti (10) pracovních dnů
od jeho předání. Sdělí-li Objednatel Poskytovateli, že k výstupu nemá
žádné připomínky, či že výstup akceptuje s výhradami, považují
smluvní strany výstup za Poskytovatelem předaný a Objednatelem
převzatý a akceptovaný. V opačném případě se výstup nepovažuje za
akceptovaný. V případě, že Objednatel Poskytovateli (i) nesdělí ve
stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky a současně (ii)
Poskytovateli nesdělí, že nemá žádné připomínky, či že výstup
akceptuje s výhradami, je Objednatel v prodlení s poskytnutím
součinnosti, výstup se však nepovažuje za akceptovaný. V případě
akceptace výstupu s výhradami se Objednatel zavazuje v příslušném
protokolu stanovit lhůtu pro odstranění výhrad, která nesmí být kratší
než pět (5) pracovních dnů.

7.2.4

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo
připomínky k výstupu, zavazuje se Poskytovatel v přiměřené lhůtě
stanovené Objednatelem, nejpozději však do patnácti (15) dnů od
doručení výhrady, provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle
výhrad a připomínek Objednatele. Opravený výstup předá
Poskytovatel Objednateli k opětovné akceptaci.

7.2.5

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky
k opravené verzi výstupu dle 7.2.3 Rámcové smlouvy do deseti (10)
pracovních dnů od jeho doručení. Sdělí-li Objednatel Poskytovateli, že
k opravené verzi výstupu nemá žádné připomínky, či že opakovanou
verzi výstupu akceptuje s výhradami, považují smluvní strany výstup
za Poskytovatelem předaný a Objednatelem převzatý a akceptovaný.

Strana 6 (celkem 20)

Rámcová smlouva na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016 - 2018

V opačném případě se výstup nepovažuje za akceptovaný. V případě,
že Objednatel Poskytovateli (i) nesdělí ve stanovené lhůtě výhrady
nebo připomínky a současně (ii) Poskytovateli nesdělí, že nemá
žádné připomínky, či že výstup akceptuje s výhradami, je Objednatel
v prodlení s poskytnutím součinnosti, výstup se však nepovažuje za
akceptovaný. V případě akceptace výstupu s výhradami se
Objednatel zavazuje v příslušném protokolu stanovit lhůtu pro
odstranění výhrad, která nesmí být kratší než pět (5) pracovních dnů.
7.2.6

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo
připomínky k opravené verzi výstupu dle odst. 7.2.5 Rámcové
smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za
účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace
výstupu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
kterékoliv smluvní strany k jednání.

7.2.7

Smluvní strany se zavazují neprodleně po řádném předání a převzetí
a akceptaci výstupů podepsat akceptační protokol, ve kterém bude
mimo jiné uvedeno, zda byl výstup proveden bez vad a Objednatelem
převzat bez výhrad, nebo zda byl převzat s výhradami. K podpisu
akceptačního protokolu jsou oprávněny osoby oprávněné jednat
jménem smluvních stran (statutární orgán, člen statutárního orgánu
apod.) nebo osoby oprávněné dle článku 11 Rámcové smlouvy.

7.2.8

Smluvní strany se dohodly, že použití ustanovení § 2605 odst. 2
občanského zákoníku je pro tuto Rámcovou smlouvu vyloučeno.

7.3

Smluvní strany se mohou dohodnout, že výstupy Služeb budou akceptovány
jiným postupem, než postupem podle odst. 7.2 této Smlouvy.

7.4

Smluvní strany se mohou dohodnout, že výstupy Služeb budou akceptovány
výhradně formou schvalování Výkazu práce (jak je tento pojem definován
níže) s tím, že Služby nepodléhají zvláštní akceptační proceduře.

7.5

Po uplynutí kalendářního měsíce předloží Poskytovatel Objednateli ke
schválení výkaz práce obsahující identifikaci činností provedených v rámci
příslušného měsíce a rozsahu jejich pracnosti v člověkodnech a
člověkohodinách (dále jen „Výkaz práce“). Ve Výkazu práce bude rozpad
člověkodnů a člověkohodin proveden nejméně v této míře detailu: konkrétní
fyzická osoba provádějící činnost, popis činnosti, datum činnosti, místo
činnosti, seznam akceptovaných výstupů a doba činnosti, přičemž
evidovanou a účtovanou časovou jednotkou je každá započatá půlhodina
činnosti. Objednatel zejména není povinen schválit vynaložený rozsah práce
za provádění činností v rámci vytvoření výstupů, které doposud nebyly
akceptovány postupem podle odst. 7.2 nebo 7.3 této Rámcové smlouvy.

7.6

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že části plnění vynaložené
při vytvoření výstupů Služeb, jejichž doba plnění přesahuje příslušné měsíční
období a které budou podléhat akceptaci dle odst. 7.2 nebo 7.3 této Rámcové
smlouvy, budou uvedeny ve Výkazech práce předložených Poskytovatelem
Objednateli po ukončení měsíce, ve kterém Objednatel akceptoval příslušné
plnění podpisem akceptačního protokolu, nestanoví-li Objednatel výslovně
jinak. Služby, jejichž výstupy nepodléhají akceptaci dle odst. 7.2 nebo 7.3 této
Rámcové smlouvy, budou evidovány ve Výkazech práce předložených
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Poskytovatelem Objednateli po ukončení měsíce, ve kterém byly Služby
poskytovány.
8.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1

Cena Služeb bude určena jako součin sazby za jeden člověkoden pracovníků
Poskytovatele uvedené v příloze č. 2 této Rámcové smlouvy a rozsahu
člověkodnů, popř. poměrné části člověkodnů v případě vykázání a schválení
objemu činnosti v člověkohodinách, vynaložených Poskytovatelem a
schválených Objednatelem v rámci Výkazů práce. Celková cena Služeb
poskytovaných na základě této Rámcové smlouvy nepřekročí 7.125.000,- Kč
(slovy: sedmmiliónůstodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH. S ohledem na
sazbu DPH 21 %, činí celková nepřekročitelná cena Služeb včetně DPH
8.621.250,- Kč (slovy: osmmiliónůšestsetdvacetjedentisícdvěstěpadesát
korun českých), z toho DPH představuje částku 1.496.250,- Kč (slovy:
jedenmiliónčtyřistadevadesátšesttisícdvěstěpadesát
korun
českých).
Předchozí věta Poskytovateli nedává právo na účtování maximální ceny
Služeb ani žádné částky nad rámec ceny Služeb určené v souladu s první
větou tohoto odst. 8.1 této Rámcové smlouvy. Tato cena je celková, úplná, tj.
zahrnuje veškerá plnění dle této Rámcové smlouvy, nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, vyjma případu změny daňových předpisů týkajících se DPH
ve smyslu odst. 8.2 této Smlouvy.

8.2

Ceny za člověkoden práce jednotlivých rolí (Služeb) Poskytovatele uvedené
v příloze č. 2 této Smlouvy jsou pro smluvní strany závazné (nejvýše
přípustné) po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy. Ceny za
člověkoden práce jednotlivých rolí členů týmu Poskytovatele (Služeb) bude
možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících
se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

8.3

V případě zahájení činnosti člena realizačního týmu či změny člena
realizačního týmu nebude za seznámení se s interními procesy Objednatele
nebo se související problematikou účtována žádná cena.

8.4

Cena Služeb bude placena na základě faktur (daňových dokladů), které
budou Poskytovatelem vystavovány v měsíčních intervalech, a to vždy po
schválení Výkazů práce Objednatelem. Poskytovatel je oprávněn fakturu
vystavit po písemném schválení a podpisu Výkazu práce Objednatelem.

8.5

Splatnost jednotlivých daňových dokladů - faktur - se sjednává na třicet (30)
dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

8.6

Všechny faktury musí splňovat náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 435
občanského zákoníku a řádného daňového dokladu požadované příslušnými
právními předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje:
označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o
tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové
značky, označení této Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy, označení
poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou
částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude vždy obsahovat
přílohou kopie Objednatelem schválených Výkazů práce. Faktura bude dále
obsahovat kopie Objednatelem písemně schválených akceptačních protokolů
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vztahujících se k jednotlivým částem plnění, podléhá-li předmětné plnění
akceptační proceduře ukončené podpisem akceptačního protokolu.

9.

8.7

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní
nebudou správně uvedené údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel
oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením
opravené faktury.

8.8

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za
zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu
příjemce.

8.9

Objednatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy.

8.10

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky
vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny
procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není
dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
9.1

Poskytovatel se zavazuje:
9.1.1

postupovat při poskytování plnění podle Prováděcí smlouvy s
odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v Prováděcí
smlouvě a této Rámcové smlouvě; dostane-li se Poskytovatel do
prodlení s povinností poskytovat Služby bez zavinění Objednatele či v
důsledku překážek uvedených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku
po dobu delší než 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn zajistit
plnění po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou, přičemž veškeré
náklady spojené s náhradním plněním nese Poskytovatel,

9.1.2

poskytovat Služby v souladu s pokyny zástupců Objednatele,
případně v souladu s metodickými dokumenty specifikovanými
zástupci Objednatele,

9.1.3

hájit při poskytování Služeb oprávněné zájmy Objednatele,

9.1.4

aplikovat na poskytování Služeb „best practice“ v příslušném oboru,
nebudou-li postupy Poskytovatele konkrétně stanoveny pokyny nebo
metodikami předanými nebo schválenými Objednatelem,

9.1.5

upozorňovat Objednatele na všechny hrozící vady svého plnění či
potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré
informace, které jsou pro plnění předmětu Prováděcí smlouvy
nezbytné,

9.1.6

neprodleně oznámit Objednateli jakékoli překážky, které mu brání v
plnění předmětu Prováděcí smlouvy a výkonu dalších činností
souvisejících s plněním předmětu Prováděcí smlouvy,

9.1.7

upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a provést včas
a řádně na své náklady taková opatření, která riziko sníží nebo zcela
vyloučí,
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9.1.8

i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které ač nejsou
předmětem Prováděcí smlouvy, budou s ohledem na nepředvídatelné
okolnosti pro plnění Prováděcí smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné
pro zamezení vzniku škody,

9.1.9

poskytovat Služby řádně a včas,

9.1.10 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a
ekologické předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně
seznámen nebo které jsou všeobecně známé,
9.1.11 na své náklady a s odbornou péčí provozovat, spravovat a udržovat
veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal
do užívání,
9.1.12 řešit písemné požadavky či dotazy Objednatele vztahující se
k předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě pěti
(5) pracovních dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli,
9.1.13 chránit při poskytování Služeb práva duševního vlastnictví
Poskytovatele a/nebo třetích osob a zdržet se jakýchkoliv
neoprávněných zásahů do práv duševního vlastnictví Objednatele
nebo třetích osob
9.1.14 řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Objednatele, se
kterými bude obeznámen.
9.2

Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že při poskytování Služeb postupuje
jako odborník ve smyslu § 2950 občanského zákoníku a že má dostatek
vědomostí a dovedností pro poskytování Služeb dle této Rámcové smlouvy.

9.3

Poskytovatel se zavazuje udržovat po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, přičemž limit
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než
7.500.000,- Kč (slovy: sedmmiliónůpětsettisíc korun českých) a výše
spoluúčasti Poskytovatele nesmí být vyšší než 10 %. Poskytovatel je povinen
na požádání předložit Objednateli platnou pojistnou smlouvou prokazující
pojištění odpovědnosti Poskytovatele za škodu, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů po doručení žádosti Objednatele o předložení pojistné
smlouvy.

9.4

Poskytovatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným
způsobem změnit podmínky pojištění Poskytovatele bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Pojištění dle odst. 9.3 musí pokrývat
veškeré škody způsobené Objednateli v souvislosti s poskytováním Služeb
včetně případů porušení Rámcové smlouvy a prováděcích smluv.

9.5

Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli seznam subdodavatelů
v případech, kdy je předložení tohoto seznamu vyžadováno právními předpisy
(zejména § 147a ZVZ), a to ve lhůtách a v souladu s příslušnými právními
předpisy.

9.6

Poskytovatel se při plnění zavazuje dodržovat bezpečnostní opatření
Objednatele zavedená na základě zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o
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kybernetické bezpečnosti“), a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních
opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické
bezpečnosti (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“).

10.

9.7

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost
nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti
stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou o kybernetické
bezpečnosti, vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních
systémech a jejich určujících kritériích. Zejména se Poskytovatel zavazuje
poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění
bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů.

9.8

Jestliže vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních
opatření podle právních předpisů uvedených v předchozím odstavci potřeba
formulovat příslušná ujednání v rámci Prováděcí smlouvy, zavazuje se
Poskytovatel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci takových
ujednání a uzavření Prováděcí smlouvy v příslušném znění. Vznikne-li taková
potřeba po uzavření Prováděcí smlouvy, zavazuje se Poskytovatel k obdobné
součinnosti směřující k uzavření odpovídajícího dodatku k Prováděcí
smlouvě.

9.9

Rozsah a povaha součinnosti Poskytovatele sjednané v odst. 9.6 až 9.8
Smlouvy budou vždy určeny zejména podle rozsahu a povahy vlivu plnění
Poskytovatele na právní povinnosti Objednatele podle zákona o kybernetické
bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů.

VLASTNICKÁ PRÁVA A PRÁVO UŽITÍ
10.1

K výstupům Služeb, které jsou movitými věcmi, nabývá Objednatel vlastnické
právo dnem předání příslušné části výstupu Služeb Objednateli. Nebezpečí
škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich
faktického předání do dispozice Objednatele, přičemž o takovémto předání
bude sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami smluvních
stran.

10.2

V případě, že je výsledkem činnosti Poskytovatele dle Prováděcí smlouvy
dílo, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon“), a to včetně způsobu výběru nebo uspořádání obsahu databáze,
poskytuje Poskytovatel Objednateli s účinnosti ode dne předání příslušného
díla Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
(dále jen „licence“) k takovémuto dílu v neomezeném množstevním a
územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby, zejména
způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění účinném ke dni uzavření této Rámcové smlouvy, a s
časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských
práv k takovémuto autorskému dílu. Bude-li v souvislosti s plněním předmětu
Rámcové smlouvy vytvořena databáze nebo její část, bude se za pořizovatele
takové databáze vždy považovat Objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv
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důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené
v souvislosti s plněním této Rámcové smlouvy se stane Poskytovatel nebo
jeho subdodavatel, je Poskytovatel povinen zajistit převod veškerých práv
k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl.
autorského zákona na Objednatele, a to bez omezení Objednatele ohledně
dalšího převodu těchto práv třetím osobám. Cena za výše uvedený případný
převod veškerých práv k databázi je již obsažena v ceně dle článku 8 této
Rámcové smlouvy.

11.

10.3

Je-li předmětem licence počítačový program, vztahuje se licence ve stejném
rozsahu k jeho vyjádření ve zdrojovém i strojovém kódu, jakož i ke
koncepčním přípravným materiálům. Poskytovatel se zavazuje v případě, že
se licence vztahuje k počítačovým programům, poskytnout Objednateli
současně s těmito počítačovými programy také veškeré řádně komentované
zdrojové kódy těchto počítačových programů, jakož i veškeré související
koncepční přípravné materiály.

10.4

Součástí licence je vždy i neomezené oprávnění Objednatele provádět
jakékoliv modifikace, úpravy, změny takovéhoto autorského díla a dle svého
uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, apod., a
to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je oprávněn
poskytnout právo dle předchozí věty i třetím osobám. Objednatel je bez
potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele nad rámec souhlasu
Poskytovatele uděleného touto Rámcovou smlouvou oprávněn udělit třetí
osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití
autorského díla třetí osobě postoupit. Objednatel není povinen licenci využít.

10.5

Udělení licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá i
po skončení účinnosti této Rámcové smlouvy, nedohodnou-li se smluvní
strany výslovně jinak. Ustanovení § 2370 a § 2378 občanského zákoníku se
nepoužijí.

10.6

Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud Objednatel písemně nestanoví
jinak, Poskytovatel není oprávněn poskytnout třetím osobám jakýkoliv
výsledek činnosti, který vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb a bylo by
jej možné považovat za předmět práva průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví.

10.7

Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za poskytnutí této licence
Poskytovatelem je již zahrnuta v ceně za poskytování Služeb dle čl. 8 této
Rámcové smlouvy.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY
11.1

Každá ze smluvních stran jmenuje v Příloze č. 3 Smlouvy oprávněné osoby.
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních,
obchodních, technických záležitostech a ve věcech zadávání pokynů
k poskytnutí Služeb a ve věcech kontroly provedené práce (akceptace,
schvalování Výkazů plnění) souvisejících s plněním této Rámcové smlouvy a
Prováděcích smluv. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:
11.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny
uzavírat Prováděcí smlouvy a vést s druhou smluvní stranou jednání
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obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Rámcovou smlouvu a
Prováděcí smlouvy a uzavírat k nim dodatky;
11.1.2 oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních jsou
oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci
akceptačních procedur, ve věcech kontroly provedené práce
(akceptace, schvalování Výkazů plnění) a dále zastupovat smluvní
strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky k Rámcové smlouvě
a Prováděcím smlouvám pro jejich písemné schválení osobám
oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich
zplnomocněným zástupcům.

12.

11.2

Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 3 této Rámcové smlouvy
a jejich role stanoví tato Rámcová smlouva. Každá oprávněná osoba je
oprávněna pověřit svého zástupce. Při uzavření Prováděcí smlouvy mohou
smluvní strany zastupovat i další osoby, jejichž oprávnění vyplývá z interních
předpisů smluvní strany. Smluvní strany mohou v Prováděcí smlouvě stanovit
pro plnění příslušné Prováděcí smlouvy jinou oprávněnou osobu.

11.3

Objednatel je oprávněn jmenovat nad rámec oprávněných osob pro jednotlivé
oblasti plnění Prováděcích smluv projektové manažery. Poskytovatel je
povinen řídit se pokyny těchto osob a komunikovat s nimi v souvislosti
s poskytováním předmětného plnění.

11.4

Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny
na takovou změnu druhou smluvní stranu bezodkladně písemně upozornit.
Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu
zmocnění.

OCHRANA INFORMACÍ
12.1

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této
Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv:
12.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace,
které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
12.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat
vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k
důvěrným informacím druhé strany.

12.2

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné
informace, které při plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv
získala od druhé smluvní strany.

12.3

Za třetí osoby podle odst. 12.2 této Rámcové smlouvy se nepovažují:
12.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
12.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,
12.3.3 ve vztahu k důvěrným
Poskytovatele,

informacím

Objednatele

subdodavatelé

12.3.4 ve vztahu k důvěrným
informacím
Poskytovatele,
poskytovatelé Objednatele, a to i potenciální,
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za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo
Prováděcích smluv nebo na plnění spojeném s plněním dle této Rámcové
smlouvy nebo Prováděcích smluv, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny
výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu
nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou
stanoveny smluvním stranám v této Rámcové smlouvě.
12.4

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost
mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Rámcové
smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby,
které se na jejich straně budou podílet na plnění této Rámcové smlouvy nebo
Prováděcích smluv, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany
důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit
dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této
Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv.

12.5

Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou
nezbytné pro plnění dle této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv,
obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se
Poskytovatel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které
citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních
údajů předaných ke zpracování.

12.6

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající
strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich
ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S
výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Rámcové smlouvy nebo
Prováděcích smluv, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem
důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být
seznámeni, aby mohli plnit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvy.
Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé
smluvní strany jinak, než za účelem plnění této Rámcové smlouvy.

12.7

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují
se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být
součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části
popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo
jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními
partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž
zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

12.8

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se
k předmětu této Rámcové smlouvy, Prováděcích smluv a příslušné
dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a
Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou
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smlouvou. Poskytovatel přitom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto
informací podle tohoto článku 12 se vztahuje pouze na Poskytovatele.
12.9

Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve
formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je
předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového
materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně
média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti
ochrany takto poskytnutých informací.

12.10 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují
informace, které:
12.10.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení
závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
12.10.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před
uzavřením této Rámcové smlouvy, pokud takové informace nebyly
předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o
ochraně informací,
12.10.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými
informacemi třetí strany,
12.10.4 po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí
osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
12.10.5 mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu
včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu
veřejné moci;
12.10.6 jsou obsažené v Rámcové smlouvě a jsou zveřejněné dle §147a
ZVZ.
12.11 Bez ohledu na jiná ustanovení této Rámcové smlouvy je Objednatel oprávněn
uveřejnit:
12.11.1 tuto Rámcovou smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,
12.11.2 výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a
12.11.3 seznam subdodavatelů dodavatele této veřejné zakázky.
12.12 Ujednání odst. 12.10 a 12.11 Rámcové smlouvy se vztahují rovněž na
odpovídající povinnosti Objednatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jestliže takové povinnosti
Objednateli vzniknou, a to zejména v souvislosti s ustanovením § 275 odst. 2
ZZVZ.
12.13 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy,
kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 12.3, které
daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.
12.14 Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně
ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 500.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
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12.15 Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne
ustanovení tohoto článku 12 a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti
této Rámcové smlouvy po dobu 20 let.
13.

14.

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
13.1

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou
povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Rámcové smlouvy a/nebo
Prováděcích smluv.

13.2

Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Rámcové
smlouvy a/nebo Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s
plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních
závazků.

13.3

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy,
faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní
stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

13.4

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při
výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.

NÁHRADA ŠKODY
14.1

Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů a této Rámcové smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

14.2

Poskytovatel poskytující v souladu se svým prohlášením v odst. 9.2 této
Rámcové smlouvy Služby jako odborník dle § 2950 občanského zákoníku
nahradí v plném rozsahu škodu, způsobí-li ji v rámci poskytování Služeb
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo radou danou v záležitosti jeho
vědění nebo dovedností.

14.3

Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
V případě, že jedna ze smluvních stran poskytla druhé smluvní straně chybné
zadání a příslušná smluvní strana s ohledem na svou povinnost poskytovat
plnění s odbornou péčí mohla a měla chybnost takového zadání zjistit, smí se
ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání
příslušná smluvní strana druhou smluvní stranu písemně upozornila a druhá
smluvní strana trvala na původním zadání.

14.4

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vznik mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na jejich vůli bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy
a Prováděcích smluv (§ 2913 občanského zákoníku). Smluvní strany se
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání předmětných
překážek.
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15.

16.

14.5

Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České
republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní
banky ke dni vzniku škody.

14.6

Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě,
že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to
v celém rozsahu.

SANKCE
15.1

Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za
každý započatý den prodlení s dodáním jakéhokoliv výstupu poskytování
Služeb v termínu stanoveném v příslušné Prováděcí smlouvě či na jejím
základě.

15.2

Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za
každý případ porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli písemné
potvrzení jeho výzvy dle odst. 4.2 této Smlouvy nebo sdělení obsahující
konkrétní a podrobnou specifikaci důvodů objektivní povahy, které
Poskytovateli brání v potvrzení výzvy Objednatele, a to nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele.

15.3

Objednatel má dále právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč
za každé porušení povinnosti stanovené v odst. 6.4, nebo 9.3 této Rámcové
smlouvy.

15.4

Zaplacení smluvní pokuty dle této Rámcové smlouvy nemá vliv na právo
Objednatele požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody v plné výši.

15.5

V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit Objednateli seznam
subdodavatelů dle bodu 9.5 této Rámcové smlouvy je Poskytovatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
16.1

Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této
Rámcové smlouvy Poskytovatelem a Objednatelem. Tato Rámcová smlouva
se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018.

16.2

Objednatel má právo od této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy,
jíž se porušení povinností týká, písemně odstoupit z důvodů stanovených
právními předpisy a dále z důvodu podstatného porušení povinností
Poskytovatelem, a to bez jakýchkoliv sankcí, přičemž za podstatné porušení
povinností Poskytovatele se považuje zejména, nikoli však výlučně:
16.2.1 prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb či dodáním výstupů
Služeb po dobu delší než 15 dnů, pokud není příslušná část plnění,
s níž je Poskytovatel v prodlení, Poskytovatelem splněna ani v
dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, která nebude kratší než 5
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k odstranění prodlení;
nebo
16.2.2 dojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této
Rámcové smlouvy ze strany Poskytovatele; nebo
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16.2.3 Poskytovatel poskytne Objednateli nesprávnou informaci nebo
škodlivou radu, jak jsou tyto chápány ve smyslu § 2950 občanského
zákoníku.
16.3

Objednatel má právo od této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv Prováděcí
smlouvy písemně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí, pokud:
16.3.1 na majetek Poskytovatele bude prohlášen úpadek, Poskytovatel sám
podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo
insolvenční návrh ohledně Poskytovatele je zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění
insolvenčního zákona); nebo
16.3.2 Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen
faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl
mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této
Smlouvy; nebo
16.3.3 pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, či z jiných
zdrojů (např. z EU), která je potřebná k úhradě za plnění této Smlouvy
v následujícím roce.

16.4

Odstoupení od Rámcové smlouvy nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy je
účinné následujícím dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé straně. Odstoupením Rámcová smlouva nebo Prováděcí smlouva
zaniká ke dni nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

16.5

Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí tuto Rámcovou smlouvu
vypovědět bez udání důvodů, a to s šesti měsíční výpovědní dobou, která
začne běžet následujícím dnem po dni, kdy byla písemná výpověď doručena
Poskytovateli.

16.6

Smluvní strany výslovně ujednávají, že v případě odstoupení od Prováděcí
smlouvy má Objednatel právo rozhodnout, zda si rozpracované plnění
ponechá, nebo si strany vrátí poskytnutá plnění. V případě, že si Objednatel
rozpracované plnění ponechá, Poskytovateli náleží dle dohody smluvních
stran cena, na kterou má nárok podle Prováděcí smlouvy za příslušnou část
plnění. V případě, že Objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované
plnění, má Poskytovatel nárok na náhradu prokazatelně účelně vynaložených
nákladů na poskytnutí Služeb do doby doručení odstoupení od Prováděcí
smlouvy, nebude-li se jednat o odstoupení od Prováděcí smlouvy z důvodu
porušení povinností Poskytovatele; výše náhrady těchto nákladů však nesmí
být vyšší, než by byla 1/2 výše ceny předmětného plnění ponížená dle
předchozí věty.

16.7

Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy a kterékoliv Prováděcí smlouvy z
jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení Rámcové smlouvy týkající se
udělené licence ze strany Poskytovatele Objednateli, nároků z odpovědnosti
za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, či
ustanovení týkající se oprávnění Objednatele projevit vůli ponechat si
rozpracované plnění dle odst. 16.6 této Rámcové smlouvy, ani další
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku
účinnosti této Rámcové smlouvy.
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17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1

Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o
předmětu této Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit
pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této
Rámcové smlouvy.

17.2

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Rámcové smlouvy ukázalo být
neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Rámcové
smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost
ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy, nevyplývá-li z donucujících
ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či
nevynutitelného ustanovení.

17.3

Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou výslovně
neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České
republiky. Veškeré spory vyplývající z Rámcové smlouvy nebo s ní související
budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

17.4

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy přecházejí,
pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce
smluvních stran.

17.5

Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité pohledávky za Objednatelem
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

17.6

Započtení na pohledávky vůči Objednateli vzniklé z této Rámcové smlouvy a
jednotlivých Prováděcích smluv se nepřipouští.

17.7

Práva Objednatele vyplývající z této Rámcové smlouvy, Prováděcích smluv či
jejich porušení se promlčují ve lhůtě patnácti let ode dne, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé.

17.8

Poskytovatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny
okolností v souvislosti s plněním této Rámcové smlouvy a jednotlivých
Prováděcích smluv.

17.9

Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:

Vymezení předmětu plnění
Příloha č. 1:
Cena
Příloha č. 2:
Oprávněné osoby
Příloha č. 3:
Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4:
Realizační tým Poskytovatele
Příloha č. 5:
Vzor Prováděcí smlouvy
Příloha č. 6:
17.10 Tato Rámcová smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá
strana obdrží po dvou stejnopisech.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 22. 11. 2016

V Praze dne 22. 11. 2016

........................................................................
.
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Ing. Milan Rybka
ředitel Sekce provozních činností

........................................................................
.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Ing. Petr Bučík
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Vymezení předmětu plnění

1. Služba: Hlavní architekt
Primárním předmětem této služby je zajištění profesionálních odborných služeb ICT dle
konkrétních potřeb Objednatele v oblasti problematiky architektury a koncepce ICT pro
Objednatele, v souladu se závaznými standardy a principy Objednatele. Zejména se
jedná o:
a) monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti
předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Objednatele;
b) návrhy závazných architektonických standardů a principů pro návrh a vývoj ICT
systémů Objednatele;
c) revize aktuálních architektonických standardů Objednatele v souladu s nově
budovanými celky a funkcionalitami;
d) návrhy komplexní architektury a koncepce a strategie rozvoje ICT Objednatele;
e) dozorování a revize návrhů řešení ICT, zejména pak souladu s architektonickými
standardy Objednatele na úrovni technologické, aplikační i procesní
Architektonické vrstvě dle doporučení Togaf/ArchiMate a ITIL a dozorovat, zda
řešení směřuje k naplnění konceptu Servisně orientované architektury (SOA) dle
požadavků Objednatele;
f)

organizování přípravy ICT prostředí Objednatele pro realizaci ICT projektů;

g) součinnost s dodavateli ICT řešení na návrhu řešení a zprostředkování
komunikace technických požadavků na přípravu infrastruktury mezi
Poskytovatelem a týmy odpovědnými za příslušné technologie na straně
Objednatele;
h) zajišťování potřebné součinnosti a informací při návrhu řešení procesního
zajištění provozu ICT systémů zejména při návrhu řízení SOA architektury (SOA
governance);
i)

řízení architektonického modelu ICT služeb v centrálním systému pro řízení
architektury Objednatele; řízení a koordinace aktivit dodavatelů v tomto
Centrálním systému pro řízení architektury;

j)

posuzování a připomínkování výstupní analytické dokumentace, zejména pak
popis architektury řešení a jeho soulad s obecnými dokumentačními standardy
Objednatele postavenými na doporučeních Togaf/ArchiMate a ITIL;

k) posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a
provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;
l)

poskytování součinnosti, konzultací a informací dodavatelům ICT řešení v
souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace,
Akceptace a předávání do provozu;

m) poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků
vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou, Primárně
požadavky na architekturu v rámci technických specifikací;
n) poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů
Objednatele; poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou Při
plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a
technologických řešení v souladu s předmětnou službou;
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o) ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné
elektronické knihovně Objednatele.
Požadovaná prokazatelná úroveň znalostí pro tuto službu:
a) řádně ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou;
b) prokazatelná praxe alespoň tři (3) roky v oblasti zajišťování tvorby architektury a
koncepce ICT u organizace či organizací s rozsáhlou ICT infrastrukturou Enterprise;
c) platný certifikát Togaf 8 Foundation nebo obdobný;
d) platný certifikát ITIL Foundation V2 nebo V3 nebo obdobný;
e) znalost analytických metod a vývojových postupů a procesů pro tvorbu aplikací na
odborné úrovni;
f)

znalost CASE nástrojů (modelování procesů, UML) na odborné úrovni;

g) znalost tvorby návrhů SOA architektury a webových služeb na odborné úrovni;
h) znalost principů a logiky vývoje informačních systémů a aplikací na odborné
úrovni;
i)

znalost logiky
algoritmizace;

programovacích

kódů

na

odborné

j)

znalost informační bezpečnosti na úrovni architekta ICT;

úrovni

a

schopnost

k) znalost tvorby podkladů, výstupů a další dokumentace v českém jazyce na
odborné úrovni a dobré komunikační schopnosti;
l)

znalost českého jazyka - ústně i písemně (případně zajistí uchazeč na vlastní
náklady překladatele).

Předpokládaný rozsah čerpání plnění pro tuto službu činí v průměru 45 člověkodnů za
čtvrtletí.

2. Služba: Procesní analytik
Primárním předmětem této služby je zajištění profesionálních odborných služeb ICT dle
konkrétních potřeb Objednatele v oblasti problematiky analýzy podnikových a ICT
procesů, uživatelských požadavků, a jejich dopadů do koncepce ICT pro Objednatele, se
závaznými standardy a principy Objednatele. Zejména se jedná o:
a) analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace ICT procesů a ICT
organizace;
b) analýzy uživatelských požadavků a návrh řešení podporujících podnikové
procesy, jednání s uživateli;
c) analýza a návrh řízení znalostí v organizaci;
d) analýza rizik IS/ICT;
e) vyhodnocení dopadů projektových požadavků na aplikace, vývoj SW komponent
vlastním nebo dodavatelským týmem.
Požadovaná prokazatelná úroveň znalostí pro tuto službu:
a) řádně ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou;
b) prokazatelná praxe alespoň tři (3) roky v oboru ICT v oblasti procesních analýz s
dokladovatelnými výsledky;
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c) certifikát ITIL Foundation V2 nebo V3 nebo obdobný;
d) znalost procesních modelů, včetně nástrojů pro jejich tvorbu;
e) orientace v principech vývoje informačních systémů;
f)

znalost českého jazyka - ústně i písemně (případně zajistí uchazeč na vlastní
náklady překladatele).

Předpokládaný rozsah čerpání plnění pro tuto službu činí v průměru 60 člověkodnů za
čtvrtletí.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 22. 11. 2016

V Praze dne 22. 11. 2016

........................................................................ ........................................................................
Česká republika - Státní pozemkový úřad
KPMG Česká republika, s.r.o.
Ing. Milan Rybka
Ing. Petr Bučík
ředitel Sekce provozních činností
jednatel společnosti
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Příloha č. 2
Cena

Poř.
č.

Člen
realizačního
týmu

Cena v Kč bez
DPH za jeden
člověkoden

Sazba
DPH (v %)

Výše DPH v
Kč

Cena v Kč
včetně DPH
za jeden
člověkoden

1.

Hlavní architekt

5 400,-

21

1 134,-

6 534,-

2.

Procesní
analytik

5 400,-

21

1 134,-

6 534,-

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 22. 11. 2016

V Praze dne 22. 11. 2016

........................................................................ ........................................................................
Česká republika - Státní pozemkový úřad
KPMG Česká republika, s.r.o.
Ing. Milan Rybka
Ing. Petr Bučík
ředitel Sekce provozních činností
jednatel společnosti
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Příloha č. 3
Oprávněné osoby
Za Objednatele:
ve věcech smluvních:
Jméno a příjmení

Ing. Milan Rybka

Adresa

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

E-mail

xxxxx

Telefon
xxxxx
ve věcech technických a realizačních:
Jméno a příjmení

Jiří Chum

Adresa

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

E-mail

xxxxx

Telefon

xxxxx

Za Poskytovatele:
ve věcech smluvních:
Jméno a příjmení

xxxxx

Adresa

Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

E-mail

xxxxx

Telefon

xxxxx

Fax

xxxxx

ve věcech technických a realizačních:
Jméno a příjmení

xxxxx

Adresa

Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

E-mail

xxxxx

Telefon

xxxxx

Fax

xxxxx
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Příloha č. 4
Seznam subdodavatelů

Poskytovatel nebude využívat služeb subdodavatelů.
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Příloha č. 5
Realizační tým Poskytovatele
Hlavní architekt
Jméno a příjmení

xxxxx

Adresa

Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

E-mail

xxxxx

Telefon

xxxxx

Fax

xxxxx

Procesní analytik
Jméno a příjmení

xxxxx

Adresa

Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

E-mail

xxxxx

Telefon

xxxxx

Fax

xxxxx
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Příloha č. 6
Vzor Prováděcí smlouvy
[VZOR PRO ÚČELY ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK]

P R O V Á D Ě C Í S M L O U VA
OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH
ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ
2016 - 2018
Č Á S T S P E C I A L I S TA I C T K O N C E P C E

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxx
zastoupená: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy Objednatele: [DOPLNÍ ZADAVATEL]

a

KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 00553115, DIČ: CZ699001996
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 326
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxxxx
zastoupená: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, § 2358 a násl.
a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Prováděcí smlouva“).
1.

2.

3.

4.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Tato Prováděcí smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva k Rámcové
smlouvě na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období
2016 – 2018 - část specialista ICT koncepce uzavřené mezi Objednatelem a
Poskytovatelem dne [bude doplněno], číslo smlouvy Objednatele: [bude
doplněno] (dále jen “Rámcová smlouva”).

1.2

Práva a povinnosti stran při poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy se
řídí ustanoveními této Prováděcí smlouvy a ustanoveními Rámcové smlouvy.

1.3

Ustanovení Rámcové smlouvy mají v případě rozporu přednost před
ustanoveními této Prováděcí smlouvy, ledaže by se jednalo o nepodstatnou
změnu v podmínkách Rámcové smlouvy.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1

Poskytovatel se na základě této Prováděcí smlouvy zavazuje poskytnout
Objednateli Služby uvedené v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

2.2

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně poskytnuté Služby cenu v souladu
s podmínkami Rámcové smlouvy.

2.3

Celkový rozsah Služeb poskytovaných na základě této Prováděcí smlouvy
nepřekročí [bude doplněno] člověkodnů.

2.4

Poskytovateli uzavřením této Prováděcí smlouvy nevzniká právo na čerpání
plnění v předpokládaném rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Rámcové
smlouvy.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1

Místem plnění této Prováděcí smlouvy se sjednává: [bude doplněno].

3.2

Služby budou poskytovány v době stanovené v harmonogramu uvedeném
v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
4.1

Objednatel je oprávněn pozastavit poskytování plnění dle této Prováděcí
smlouvy svým jednostranným písemným oznámením doručeným
Poskytovateli, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozastavení plnění se stává
účinným sedmým dnem následujícím po doručení oznámení o pozastavení
plnění Poskytovateli. Právo Poskytovatele na úhradu ceny řádně
poskytnutého plnění do doby pozastavení plnění tím není dotčeno.

4.2

[bude doplněno]
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5.

6.

TRVÁNÍ SMLOUVY
5.1

Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami, není-li dále stanoveno jinak. Je-li pro nabytí účinnosti této
Prováděcí smlouvy vyžadováno její uveřejnění v centrálním registru smluv,
nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem uveřejnění uzavřené
Prováděcí smlouvy v centrálním registru smluv.

5.2

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Prováděcí smlouvy za podmínek
uvedených v odst. 16.2 a 16.3 Rámcové smlouvy.

5.3

Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí tuto Prováděcí smlouvu
vypovědět bez udání důvodů, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začne
běžet následujícím dnem po dni, kdy byla písemná výpověď doručena
Poskytovateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1

6.2
6.3

Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Popis poskytovaných Služeb
Příloha č. 1:
Harmonogram plnění
Příloha č. 2:
Tuto Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních
stran ve formě číslovaných dodatků k této Prováděcí smlouvě.
Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá
strana obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Poskytovatel

V _____________ dne _____________

V _____________ dne _____________

........................................................................ ........................................................................
Česká republika - Státní pozemkový úřad
KPMG Česká republika, s.r.o.
[DOPLNÍ ZADAVATEL]

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
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Příloha č. 1
Popis poskytovaných Služeb
[BUDE DOPLNĚNO]

Objednatel

Poskytovatel

V _____________ dne _____________

V _____________ dne _____________

........................................................................ ........................................................................
Česká republika - Státní pozemkový úřad
KPMG Česká republika, s.r.o.
[DOPLNÍ ZADAVATEL]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
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Příloha č. 2
Harmonogram plnění
[BUDE DOPLNĚNO]

Objednatel

Poskytovatel

V _____________ dne _____________

V _____________ dne _____________

........................................................................ ........................................................................
Česká republika - Státní pozemkový úřad
KPMG Česká republika, s.r.o.
[DOPLNÍ ZADAVATEL]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
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