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SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Nový Občanský zákoník, v platném znění

0

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Obec Branka u Opavy
Adresa: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Zástupce pověřený ve věcech technických i smluvních
- starosta obce: PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
- lČ: 47812303

Bank. spojeni: Česká spořitelna, a.s. Č. účtu: 1846405399/0800
Tel.: +420 553 787 011 Email: starosta@branka.eu
Datová schránka: vzgay9d

2. Zhotovitel:

Název: CRISIS CONSULTING s.r.o.
Zástupce pověřený ve věcech

- technických: RNDr. J
- smluvních: Ing. j

Adresa: Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště
Bank. spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 208857986 l 0300
lČ: 634 68 531 DIČ: CZ63468531
Tel.: Email: c

Firma CRISIS CONSULTING s.r.o. je zapsána v obch. Rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka 19753
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Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se
zavazuje zaplatit za řádné provedeni Díla částku sjednanou v této smlouvě.

2. Dílem se podle této smlouvy rozumí: ,,Zpracování digitálního povodňového plánu
obce Branka u Opavy" dle specifikace zadávacích podmínek včetně oceněného
výkazu-výměru, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako její přílohy č. 1.

3. Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních
povodňových plánů podle podkladů Ministerstva životního prostředí ČR.

4. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro předmět
smlouvy podle odst. ||. 2 a 11.3. k jeho řádnému dokončení a zaplatí za něj cenu podle
ČI. Ill. 1. smlouvy.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotoveni Díla v rozsahu ČI. ||. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací
dokumentace a činí celkem (doplní Zhotovitel):

Cena bez DPH 135.000 KČ

Sazba DPH 21 %

DPH 28.350 Kč

Cena včetně DPH 163.350 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět
plněni, jak je vymezen v ČI. ||. této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že nabídková cena obsahuje všechny činnosti a úkony potřebné
ke splnění předmětu díla v plném rozsahu, a je v souladu s položkovým rozpočtem,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné
úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však
o částku odpovídajÍcÍ zvýšení částky DPH.

lV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
2. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury. Zhotovitel je

oprávněn vystavit fakturu po předáni a převzetí Díla, přičemž splatnost faktury bude 30
dnů ode dne jejího vystaveni.

3. Faktura Zhotovitele musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat

- označeni účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečněni zdanitelného plněni
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- registrační číslo projektu a název projektu
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého

způsobu

V.
Doba plněni

1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na Díle do 31.1.2021

2. Termin dokončení je shodný s termínem předáni a převzetí Díla.

3. Dojde-li při realizaci Díla k prodlení z důvodů na straně Objednate|e, je Zhotovitel
oprávněn požadovat na Objednateli prodlouženi dohodnutého terminu předání díla -
dle ČI. V, odst. 2 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o niž Zhotovitel nevěděl a
vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedeni díla ve sjednaném rozsahu, sdělí
tuto skutečnost Zhotovitel neprodleně Objednateli a projedná s nim další postup.

319



,k * *
* *

* ,k
*

* ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životníh0 prostředí

projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: ,,Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán"
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

VI.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí (počtu kalendářních
dnů plněni) Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Předmět díla bude předán Objednateli, a to jak v písemné (2 ks), tak i v elektronické
podobě na CD (l ks)

2. Součásti předání Díla bude Předávací protokol o předáni a převzetí včetně školení
Povodňové komise obce a DVD s off-line verzi Digitá|ního povodňového plánu obce.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

4. V případě, že Zhotovitel bude mít zhotovené dílo připravené před terminem dokončení
dle ČI. V, odst. 1 této smlouvy, je Objednatel povinen dílo ve stanovené lhůtě převzít.

VIII.
Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době.

2. Záruka za jakost kompletního díla je sjednána v délce 24 měsíců.

3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla,
za které Zhotovitel odpovídá.

4. Právo Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady
díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaloženi

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
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5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

lX.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámeni.

X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plnění této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy
vyp|ývajÍcÍch je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupeni
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je
odstoupeni neplatné.

3. Nesouhlasi4i jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdrženi
oznámeni o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni
souhlasí.

4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujicím po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupeni. V opačném případě je dnem účinnosti
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne
z rozhodnutí přislušného orgánu.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak si smluvní strany vrátí navzájem poskytnutá plněni; v případě, že od
smlouvy odstoupí Objednatel, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10
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% z ceny Díla a dále veškeré prokazatelně vynaložené náklady Objednatele (např.
vrácení finančních prostředků v rámci dotace z Operačního programu Zivotní
prostředí), přičemž tato smluvní pokuta a náklady jsou splatné k výzvě Objednatele.

XI.
Další ujednáni

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno Evropskou unii - Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě
nepřidělení dotace.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady a vysvět|ujÍcÍ
informace.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se Díla (tj.
zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších souvisejících
dokumentů) po dobu nejméně 10 let od splněni předmětu smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení
cíle.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel
takto Získané údaje použije pouze pro plněni smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Dílo je výlučným vlastnictvím Objednatele a jeho předání jiným osobám, jakož i
využÍváni u zhotovitele je možné jen s výslovným souhlasem Objednatele a za
podmínek jím stanovených.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním
ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy,
protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

2. K návrhům změn - dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do
15 dnů od doručeni návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem
vázána strana, která jej podala.
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3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá
Zhotovitel a dvě obdrží Objednatel.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

5. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato Smlouva o dílo byla schválena Radou obce Branka u Opavy, usnesení
č. 04.42.2020/RO ze dne 4. 11. 2020.

Branka u Opavy dne 5. 11. 2020

jĹ'Q)§""

PhDr. Michael Rataj, Ph.D. Ing. RNDr.
starosta obce jednatelé společnosti

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

Příloha č. l: položkový rozpočet

Crisis Conlztng s.r.o.
Kopánky 1230, 06 Uherské Hradiště
Tel.:+420 (BOB 960 04á +420 777 340 384

IČ: 63468531, DIČ:CZ63468531 EJ
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I. TECHNICKÁ ČÁST - DPP 135 000

Aktualizace dat stávajÍcÍho povodňového plánu obce 1 15 000 18 000

Prolinkování a propojeni textové části s mapou 1 13 000 12 000

Povodňové plány vlastníků nemovitosti 1 12 000 13 000

1. HTML aplikace celkem 43 000

2 Mapová část

Transformace projektu digitálního povodňového plánu 1 12 000 12 000
ČR

Konfigurace mapového projektu obce a začlenění
|oká|ních dat (povodňové značky, historické povodně, 1 11 000 11 000
srážkoměrné stanice, vodní díla lV. Kategorie,
zaplavované komunikace a další)

Zpracováni uživatelských šablon mapového projektu pro 1 10 000 10 000
formátováni výstupů z digitálního povodňového plánu

Verifikace mapových vrstev obce

Důležité organizace 1 2 500 2 500

Evakuační místa 1 1 000 1 000

Ohrožené objekty 1 5 000 5 000

OhrožujÍcÍ objekty 1 2 000 2 000

Místa omezujÍcÍ odtokové poměry 1 2 500 2 500

Protipovodňová opatřeni 1 2 000 2 000

Fotodokumentace a přílohy 1 6 500 6 500

Záplavová území 1 1 500 1 500

Vodní díla l. - IV.kat. 1 3 000 3 000

Ledové jevy 1 1 000 1 000

Zaplavené komunikace a objízdné trasy 1 2 000 2 000

Postupové doby 1 2 000 2 000

Mapová část celkem 64 000

3 Databázová část

Naplněni databáze POVlS

Naplněni databáze POVlS povodňové komise obce 1 2 500 2 500
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Naplněni databáze POVlS ohrožené a ohrožujici objekty 1 4 500 4 500
obce vC. jejich lokalizace

Naplnění databáze POVíŠ evakuační místa obce vC.
jejich lokalizace 1 2 000 2 000

Naplněni databáze POVlS místa omezujÍcÍ odtokové
poměry obce vC. jejich lokalizace 1 3 000 3 000

Naplněni databáze POVlS protipovodňová opatřeni obce
vc. jejich lokalizace 1 4 000 4 000

Naplněni databáze POVlS místa častých ledových obtíži
obce vc. jejich lokalizace 1 2 000 2 000

Naplněni databáze POVlS místa ohrožená přIvalovou
povodni 1 2 000 2 000

Naplnění databáze POVlS hlásné profily kategorie "C" u
obce a obce vc. jejich lokalizace 1 5 000 5 000

Databázová část celkem 25 000

4. ŠKOLENÍ A TESTOVÁNÍ DPP 3 000
Proško|ení uživatelů digitálních povodňových plánů,
propojení HPC 1 2 000 2 000
Testování a vyhodnoceni funkčnosti digitálních
povodňových plánů 1 1 000 1 000

Školení a testování dPP celkem 3 000

Digitální povodňový plán celkem 135 000
kapitola 1-4
21 % DPH 28 350
Digitální povodňový plán celkem včetně
21% DPH 163 350

Branka u Opavy dne 5.11.2020
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PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
starosta obce

Ing. J , RNDr.
jednatelé společnosti
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Bezručovo nábřeží 54
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Crisis Consl'lttng s.r.n.
Kopáriky 1230, WS D6 Uhewké Hradiště
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