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Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O REALIZACI VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
I.
Předmět smlouvy a díla
1.

Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb – vzdělávacích kurzů pro projekt
„Posilování
kompetencí
VŠ
pracovníků
pro
rozvoj
konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji“ v rozsahu
vymezeném v příloze č. 1 (specifikace předmětu zakázky) této smlouvy.

2.

Dodavatel se zavazuje k realizaci vzdělávacích kurzů v uvedeném
rozsahu a zadavatel se zavazuje, že poskytne nutnou součinnost pro
realizaci projektu a zaplatí dodavateli vysoutěženou cenu.
II.
Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje realizovat kurzy v celém rozsahu od 11. 11. 2009
do 30. 12. 2011, podle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1
specifikace předmětu zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě
nutnosti po dohodě s dodavatelem harmonogram měnit. Konečný termín
předmětu smlouvy je stanoven jako pevně daný a neměnný.
2. Místem realizace vzdělávacích kurzů je území ČR s převážnou měrou
konání kurzů v Ústeckém Kraji.
III.
Cena a platební podmínky

1. Cena kurzů je stanovena ve výši

...................................................Kč

(slovy...........................................................................korun
českých) bez DPH
...................................................Kč

(slovy...........................................................................korun
českých) včetně DPH
dle platných právních předpisů. (Cena kurzů se rovná ceně plnění veřejné
zakázky „Manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků UJEP“
uvedené v nabídce dodavatele.)
2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3. Cena realizace kurzů bude zaplacena zadavatelem na základě
vystaveného daňového dokladu – faktury.
4. Podkladem pro vystavení faktury jsou závěrečné zprávy z jednotlivých
kurzů včetně prezenčních listin, zpracované podklady pro monitorovací
zprávy projektu (o průběhu realizace té části projektu, na které se
dodavatel podílí). Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu až po realizaci
bloku jednotlivých kurzů.
5. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti,
která činí 30 dnů od doručení faktury zadavateli, také náležitosti daňového
dokladu dle § 12 zákona č. 588/1992 Sb. a údaje dle § 13a obchodního
zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného
dokladu.
6. Úhrada ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní
účet kdy je částka odepsána z účtu zadavatele.
7. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební
podmínky jako pro zaplacení faktury.
8.
IV.
Splnění závazku
1. Ke splnění závazku dojde realizací jednotlivých vzdělávacích kurzů podle
specifikace předmětu zakázky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
V.
Odpovědnost dodavatele za vady a jakost
1. Za vadu se považuje: pozdní plnění předmětu smlouvy a nedodržení
věcné kvality jednotlivých kurzů (např. neposkytnutí výukových materiálů,
nedodržení harmonogramu bez odsouhlasení zadavatelem apod.).
2. Dále se za vadu považuje neposkytnutí podkladů pro monitorovací zprávy
projektu (o průběhu realizace té části projektu, na které se podílí).
3. Za vadu se dále považuje nedodržení povinností, které vyplývají z hlavy
VIII. „Ustanovení o kontrole“ a z hlavy IX. „Pravidla publicity“této smlouvy.
4. V případě pozdního plnění předmětu smlouvy budou smluvní strany
postupovat podle hlavy VI. „Porušení smluvních povinností“ této smlouvy.
5. V případě výskytu ostatních výše jmenovaných vad (s výjimkou pozdního
plnění předmětu smlouvy), je dodavatel povinen napravit danou
skutečnost, v co nejkratším čase.
6. V případě vzniku škody na základě vadného plnění dodavatelem, je
dodavatel povinen uhradit náhradu škody dle příslušných právních
předpisů.
VI.
Porušení smluvních povinností
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení
smluvních povinností:
a) Dodavatel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby
plnění smluvní pokutu 0,1% z ceny vzdělávacích kurzů.

b) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši
0,1% z fakturované částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
VII.
Práva a povinnosti dodavatele
1. Dodavatel může pověřit částí realizace kurzů jinou osobu. Výše
subdodávek je stanovena max. na 40 % z celkové ceny realizace
vzdělávacích kurzů.
2. Při realizaci části kurzů jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by
realizoval kurzy sám.
3. Dodavatel je povinen spolupracovat při realizaci kurzů s osobami
určenými zadavatelem.
4. Dodavatel je povinen kdykoli na požádání umožnit zadavateli kontrolu
realizace jednotlivých kurzů. Zároveň je dodavatel povinen průběžně
konzultovat se zadavatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při
realizaci kurzů.
VIII.
Ustanovení o kontrole
1. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
IX.
Pravidla publicity
1. Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován z prostředků EU, je
nutné dostatečně zajistit psané i vizuální značení EU. Dodavatel je
povinen po dohodě se zadavatelem provádět publicitu té části projektu,
na které se podílí.
2. Používání špatné prezentace EU bude považováno za nesplnění
smlouvy a bude důvodem k jejímu zrušení se všemi důsledky.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran
formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma
smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

XI.
Podpisy smluvních stran
Dodavatel i zadavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této
smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne

Dodavatel

Přílohy:
Příloha č. 1. specifikace předmětu zakázky

Zadavatel

