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1.1. Vyhlášení výběrového řízení
Jedná se o výběrové řízení podle Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků
finanční podpory OP VK a při respektování zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách
(dále jen ZVZ) v platném znění.

1.2. Informace o zadavateli
Zadavatelem zakázky je:

Asistenční centrum, a.s.

se sídlem:

Sportovní 3302, 434 01 Most

zastoupena:

Ing. Františkem Jochmanem

IČ:

63144883

DIČ:

CZ63144883

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Malíková

Tel.:

777 748 223

Fax:

476 105 888

E-mail:

malikova@asistencnicentrum.cz

WWW:

www.asistencnicentrum.cz

1.3. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je zajištění tiskových služeb a elektronické podoby na CD Katalogu
řemesel, odborné publikace mapující 11 oblastí oborů (strojírenství, elektrotechnika, sklářství,
potravinářství, chemie, dřevařství, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, doprava a služby).
Grafický návrh je již vytvořen a bude předán zadavatelem vybranému dodavateli. K
nahlédnutí je k dispozici na tomto odkazu: http://www.otevrisedovednostem.cz/katalogremesel/

Technické parametry Katalogu řemesel:
-

katalog bude ve formátu A4

-

gramáž papíru tištěného časopisu bude minimálně v následujících
parametrech:

obálka časopisu: min. 250g/m2, vnitřní listy min. 150g/m2 – matný a lesklý design pro
celou publikaci
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-

přičemž první a poslední list časopisu bude tvořit vazbu/obálku
katalogu.

Požadovaný způsob vydání:
-

tvrdý obal kvůli životnosti,

-

měkčí vnitřní,

-

požadovaná vazba V2,

-

oddělení kapitol formou záložek,

-

originální tvar knížky,

-

počet stran cca 315

-

dodržování grafické identity dle požadavků Příručky pro příjemce OP VK
verze č.2 a Grafického manuálu pro publicitu.

Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.

1.4. Místo a termín plnění
Místem plnění dodávky je Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most.
Termín plnění dodávky je 1/2011 nejpozději do 31.1.2011.

1.5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen v rámci podání nabídky prokázat splnění kvalifikačních kritérií dle
odstavců 1.5.1 a 1.5.2 této kapitoly zadání.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikačních kritérií postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů
zájemce, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

1.5.1.

Prokázání základních kvalifikačních kritérií dle § 53 ZVZ, odst. 1,
písmeno a) až j)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
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o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Dodavatel může splnit výše uvedené základní kvalifikační předpoklady podepsaným
čestným prohlášením oprávněnou osobou.
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1.5.2.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ,
písmeno a) a b)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm.
j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a).

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v úředně ověřené kopii nebo
originále.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.

1.6. Zadávací dokumentace a informace k zakázce
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodatečné informace budou podány všem uchazečům, a to na základě dotazů doručených
zadavateli písemně formou dopisu nebo elektronickou poštou.

1.7. Nabídka
1.7.1.

Lhůta a místo pro podávání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.1.2011 ve 12:00 hod.
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Veškeré nabídky musejí být přijaty na adrese Asistenční centrum, a.s., Sportovní ul. 3302,
434 01 Most do data 17.1.2011 do 12:00 hod. dopisem nebo, v případě osobního doručení,
proti potvrzení podepsanému zástupcem společnosti uchazeče.

1.7.2.

Požadovaná úprava nabídky

a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána
oprávněným zástupcem uchazeče.
b) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo
zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou
po spojení tvořit jeden celek.
c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
d) První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
e) Nabídka bude obsahovat podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou zastupovat
uchazeče a s doplněnými údaji ze strany uchazeče (příloha č. 2 zadávací
dokumentace).
f) Obálka musí obsahovat jméno a adresu účastníka, na kterou je možno nabídku vrátit.
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato
obálka bude zřetelně označena nápisem „Zajištění tisku Katalogu řemesel v rámci
projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel.“

1.7.3.

Obsah nabídky

Uchazeč uvede především:
- dokumenty dokládající splnění kvalifikačních kritérií (viz bod 1.5.1, 1.5.2),
- podrobnou specifikaci nabídky,
- cenu strukturovanou dle kapitoly 1.11. zadávací dokumentace,
- dále informace, na základě nichž bude zadavatel nabídky posuzovat (viz bod 1.8),
- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za
uchazeče,
- prohlášení o počtu listů nabídky podepsané osobou oprávněnou.

1.7.4.

Vázanost nabídky

Nabídka je pro uchazeče závazná po celou dobu realizace zakázky, maximálně do 17.2. 2010.

1.8. Kritéria a hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst.1,
písm.a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
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Pro potřeby hodnocení bude použita nabídková cena, kterou uchazeč navrhl v nabídce včetně
DPH.
Pro hodnocení budou použity (vzorce uvedené v příručce pro příjemce) tyto vzorce:
- pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta,
která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. nejkratší doba dodání):

Pro hodnocení dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která
nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. nejdelší záruka, počet výtisků):

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až
100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů.

Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce
bodů, je nabídkou vítěznou.

Dílčími kritérii, dle kterých bude zadavatel posuzovat nabídku, jsou:

Hodnotící kritérium
Nabídková cena vč. DPH
Kvalita nabízených služeb, termíny dodání
- Úroveň nabízených služeb
- Schopnost zajistit služby v dostatečné

Váha v %
30
30

kvalitě
- Schopnost dodavatele flexibilně reagovat

na potřeby zadavatele
- Termín dodání
Počet výtisků
Fakturační a platební podmínky
Sankční podmínky
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1.9. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Otevírání nabídek proběhne dne 18.1.2011 v 9:00 hod. na adrese Asistenční centrum, a.s.,
Sportovní 3302, 434 01 Most.
Posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne 18.1.2011 v 10:00 hod. na adrese Asistenční
centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most. O procesu posouzení a hodnocení bude sepsán
zápis. Výsledek výběru bude zaslán všem zúčastněným uchazečům.

1.10. Obchodní podmínky
1.10.1.

Fakturační a platební podmínky

Platební podmínky navrhne uchazeč.
Platba proběhne na základě daňového dokladu vystaveného po převzetí díla zadavatelem.
Dokumentem prokazujícím převzetí díla zadavatelem od dodavatele bude předávací protokol,
který musí být podepsán oběma smluvními stranami a bude tvořit povinnou přílohu
daňového dokladu vystaveného dodavatelem.
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného
zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání
náležitě doplněných či opravených dokladů.

1.10.2.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové
ceny

Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, že se změní daňové předpisy.

1.10.3.

Penále

Uchazeč také navrhne případné penále, které je na něm zadavatel oprávněn požadovat,
pokud uchazeč při realizaci díla nesplní navržené termíny dodání výstupů.

1.11. Způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná
se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
2. Uvedena bude celková cena v českých korunách v členění bez DPH a s DPH platného
ke dni podání nabídky.
3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a
stabilitu měny.
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4. Nabídková cena musí být doložena cenovou rekapitulací – soupisem všech částí
dodávky (komponent) s uvedením jejich celkové ceny bez DPH a ceny celkem včetně
DPH.
5. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze
zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací
dokumentace a dále její veškeré přílohy.

1.12. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení jednotlivých nabídek.

1.13. Další podmínky zadavatele
a) Návrh řešení, dodávka předmětu plnění VZ a jeho implementace musí být zpracovány
v rozsahu dle zadávací dokumentace. Uchazeč musí splňovat veškeré požadavky
uvedené v zadávací dokumentaci.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení soutěže.
c) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o
veřejnou zakázku ucházet.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek pokud:
a. nedoloží dokumenty dle sekce 1.5 v předepsaném rozsahu a formě,
b. nabídka bude v rozporu s bodem 1.7.2 zadávací dokumentace.
e) Ve smlouvě s vítězným dodavatelem bude uveden (např. v závěrečných
ustanoveních) následující text:
Dodavatel je zavázán povinností uchovávat účetní doklady po dobu stanovenou
podmínkami pro archivaci OP VK, tj. do roku 2025 a povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.
František Jochman
………………………………….
Ing.František Jochman
Asistenční centrum, a.s.
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Krycí list nabídky
1. Název veřejné zakázky:
„Zajištění tisku Katalogu řemesel v rámci projektu Aktivní motivace žáků ZŠ =
jistota pro budoucnost řemesel.“
2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Zadavatelem zakázky je:

Asistenční centrum, a.s.

se sídlem:

Sportovní 3302, 434 01 Most

zastoupena:

Ing. Františkem Jochmanem

IČ:

63144883

DIČ:

CZ63144883

Tel.:

476 105 888

Fax:

476 105 888

E-mail:

jochman.frantisek@asistencnicentrum.cz

WWW:

www.asistencnicentrum.cz

2.2. Uchazeč
Název:
sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
osoba oprávněná jednat za
uchazeče:
kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Zadávací dokumentace
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3. Nabídková cena:
Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká
Cena v Kč celkem bez DPH: ………………………………………………
Cena v Kč celkem včetně DPH: ……………………………………………
4. Oprávněná osoba za uchazeče1 jednat:
Titul, jméno, příjmení : ………………………………………………………..
Funkce: ………………………………………………………………………..

Podpis: …………………………………………………………………………

Pozn.: Krycí list nabídky bude na další straně obsahovat OBSAH nabídky.

1

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně
pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný
dokument, který uvádí rozsah oprávnění svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního
zástupce uchazeče.
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Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

SMLOUVA k PROVEDENÍ SLUŽBY

podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
uzavřená mezi
Název firmy:
Asistenční centrum a.s.
Se sídlem:
Sportovní 3302, 434 01 Most
Zastoupena:
Ing. Františkem Jochmanem
IČ:
63144883
DIČ:
CZ63144883
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B.,
vložce 714.
Bankovní spojení: KB, č. ú.: 3286270287/0100
Telefon:
476105888
(dále jen „objednatel“)

a
Název firmy:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel společně, dále též jen „smluvní strany“ se dohodli:
I.
Úvodní ustanovení
1.1

Objednatel prohlašuje, že v souladu se svým předmětem podnikání je oprávněn
uzavřít tuto smlouvu a tím převzít závazky v ní uvedené a tyto závazky v souladu se
smlouvou řádně a kvalifikovaně splnit. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje, že je
odborně způsobilý k poskytnutí plnění sjednaného touto smlouvou a je schopen
zajistit splnění svých smluvních závazků.

1.2

Účelem této smlouvy je vytvoření pevného právního rámce pro realizaci předmětu
této smlouvy tak, aby bylo při realizaci práv a povinností smluvních stran
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vyplývajících z této smlouvy dosaženo co nejvyšší míry právní jistoty u obou
smluvních stran.
II.
Předmět plnění
Termín plnění a místo předání díla
2.1

Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy zavazuje provést pro objednatele službu tisk a elektronická podoba na CD
Katalogu řemesel, odborné publikace mapující 11 oblastí oborů (strojírenství,
elektrotechnika, sklářství, potravinářství, chemie, dřevařství, zemědělství, lesnictví,
stavebnictví, doprava a služby). Grafický návrh je již vytvořen a bude dodán
zadavatelem vybranému dodavateli.

Technické parametry Katalogu řemesel:
-

katalog bude ve formátu A4

-

gramáž papíru tištěného časopisu bude minimálně v následujících
parametrech:

obálka časopisu: min. 250g/m2, vnitřní listy min. 150g/m2 – matný a lesklý design pro
celou publikaci
-

přičemž první a poslední list časopisu bude tvořit vazbu/obálku
katalogu.

Požadovaný způsob vydání:
-

tvrdý obal kvůli životnosti,

-

měkčí vnitřní,

-

požadovaná vazba V2,

-

oddělení kapitol formou záložek,

-

originální tvar knížky,

-

počet listů cca 315

-

dodržování grafické identity dle požadavků Příručky pro příjemce OP VK
verze č.2 a Grafického manuálu pro publicitu.

2.2

Objednatel se za to zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle čl. III této smlouvy.

2.3

Termín plnění dodávky je do 31.1. 2011.

2.4

Místem plnění dodávky je Olomoucký kraj.
III.
Úplata a platební podmínky
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3.1

Celková cena za poskytnutí služby je stanovena takto:
Cena bez DPH ……………………. Kč
DHP
……………………. Kč
--------------------------------------------------Cena celkem včetně DPH ……………. Kč
(slovy:…………………………) bez DPH. K částce bude připočteno DPH dle účinných
právních předpisů. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. Výše celkové ceny je
nejvýše přípustná.

3.2

Způsob předání a plnění díla a fakturační podmínky…………..

3.3

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli po řádném splnění a předání předmětu díla
dohodnutou cenu bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury. Faktura
musí obsahovat vedle zákonných záležitostí i transparentní popis fakturované služby.
Za fakturační adresu je považováno sídlo zhotovitele. V případě prodlení zhotovitele
se zaplacením fakturované částky má zhotovitel možnost požadovat po objednateli
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1

Zhotovitel je povinen splnit svůj závazek z této smlouvy odborně, vlastním jménem a
na svou odpovědnost, přičemž je oprávněn pověřit částečným plněním svého závazku
třetí osobu jakožto subdodavatele, avšak při plnění závazku touto třetí osobou má
zhotovitel odpovědnost, jako by službu poskytoval sám. Pokud zhotovitel využije třetí
osobu jakožto subdodavatele, je povinen zajistit plnou odbornou kvalifikaci
subdodavatele.

4.2

Objednatel a zhotovitel jsou povinni poskytovat si vzájemně součinnost potřebnou pro
provedení služby.

4.3

Zhotovitel se zavazuje, že orgánům provádějícím audit a kontrolu objednatele
poskytne všechny nezbytné informace týkající se předmětu smlouvy.

4.4

Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací
smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských
společenství, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování projektu
objednatele. Zhotovitel je také zavázán povinností uchovávat účetní doklady po dobu
stanovenou podmínkami pro archivaci OP VK, tj. do roku 2025 a povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu těchto dokladů.

4.5

Za nedodržení navržených termínu předání díla specifikovaného v článku II. této
smlouvy bude zhotoviteli účtováno penále ve výši …………. Kč.
V.
Komunikace smluvních stran

5.1

Zhotovitel umožní objednateli nahlížet do pracovních dokumentů, zápisů z jednání,
zápisů z provedených schůzek.

Zadávací dokumentace

Strana 15 / 16

Název projektu: Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel. Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.04/01.0194
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5.2

Veškerá komunikace bude probíhat písemně či elektronickou poštou a budou se
uchovávat kopie této korespondence.
VI.
Závěrečná ustanovení

6.1

Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

6.2

Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo
nerealizovatelné nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stane,
nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní
strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným,
účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe
nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení,
přičemž smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu hospodářskému účelu a
smyslu.

6.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a její platnost končí
předáním úplného díla zhotovitelem a zaplacením za toto dílo zhotovitelem.

6.4

Veškerá doplnění a změny této smlouvy musí být činěny v písemné formě a musí být
jakožto číslované dodatky odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami,
jinak jsou neplatné.

6.6

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.

6.7

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a na důkaz shody o její formě i obsahu připojují níže své podpisy.

V…………dne…………

………………………………………………...
objednatel
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