Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)
Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za „objednatele“). Obchodní
podmínky jsou pro usnadnění jejich zapracování členěny do struktury smlouvy. Uchazeči (níže označení
za „dodavatele“) do obchodních podmínek doplní pouze požadované údaje (pole označená „…………“)
a přiloží také přílohu/přílohy, které sami vyhotoví.
SMLOUVA O DÍLO
na zajištění realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Posílení konkurenceschopnosti a
zvyšování profesních dovedností zaměstnanců BORS Břeclav a.s.“
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
Smluvní strany:
Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
jednající:
zapsaný v OR:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 26, 690 62 Břeclav
49969242
CZ49969242
Ing. František Zugar, místopředseda představenstva
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1218
Ing. Saskia Hyklová, projektový manažer
+ 420519444210
hyklova@bors.cz

a
Dodavatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
zapsaný v OR/jiné evidenci:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
Pozn. pro uchazeče: uchazeč doplní své identifikační údaje.

I. Předmět, doba a místo plnění
1. Dodavatel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj provede na vlastní náklad a na své
nebezpečí dílo, kterým je zajištění a provedení vzdělávacích aktivit v oblastech manažerských
dovedností a jazykových dovedností, a objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dodavateli
zaplatí cenu za jejich provedení, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
2. Vzdělávací aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Posílení konkurenceschopnosti a zvyšování
profesních
dovedností
zaměstnanců
BORS
Břeclav
a.s.“,
reg.
č.
projektu
CZ.1.04/1.1.02/35.01291. Vzdělávací aktivity jsou určeny zaměstnancům BORS Břeclav a.s.
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3. Vzdělávací kurzy musí být zaměřeny na následující témata:
- Manažerské techniky
- Vedení lidí a motivace
- Angličtina
- Němčina
4. Termín plnění je od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012. Přesný časový harmonogram plnění zakázky
(vzdělávacích aktivit) bude v součinnosti s dodavatelem stanoven na každé kalendářní čtvrtletí
dopředu, tak aby odpovídal aktuálnímu stavu a byl přizpůsoben pracovnímu vytížení a
možnostem každého účastníka kurzu. Dodavatel garantuje flexibilní zajištění lektorů vždy po
dohodě s objednatelem.
5. Podrobný popis realizace vzdělávacích kurzů (obsah a struktura vzdělávacího kurzu, vzdělávací
metody a techniky, jména a příjmení lektora/ů, kteří povedou vzdělávací kurz, vyhodnocení
výsledků školení) je popsán v příloze/přílohách této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí.
Jedna výuková hodina je 45 minut.
Pozn. pro uchazeče: přílohu/přílohy doplní uchazeč dle své nabídky v souladu se zadávací
dokumentací.
6. Všechny osoby dodavatele, které se budou podílet na předmětu plnění, musí pro jednotlivé
moduly splňovat následující podmínky:
-

Modul 1 – Manažerské dovednosti - minimálně 5-ti letou prací v oblasti výuky této
problematiky
Modul 4 – Jazykové dovednosti - minimálně 5 let praxe v oboru výuky jazyků a mít zahraniční
zkušenost z některé země, kde se Anglickým, Německým jazykem hovoří.

7. Pokud ze závažných důvodů dojde ke změně lektora, je dodavatel vždy povinen zajistit, aby nový
lektor měl vzdělání a praxi minimálně v rozsahu, v jakém byly stanoveny v rámci technických
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Změnu
v osobě lektora je možné provést pouze z objektivních důvodů a po vzájemné domluvě obou
smluvních stran formou protokolu k této smlouvě.
8. Dodavatel je povinen zajistit, aby vzdělávací kurz (témata, informace, legislativní rámec,
navrhované možnosti) byl přizpůsoben podmínkám BORS Břeclav a.s., aby nabyté poznatky byly
aplikovatelné v praxi. Vzdělávací aktivity budou realizovány s využitím několika výukových metod
(např. přednáška, diskuze, případové studie, modelové situace) tak, aby bylo podpořeno
zakotvení znalostí a dovedností a především propojení s praxí zaměstnanců.
9. Dodavatel je povinen provést veškeré činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k jeho
řádnému plnění dle této smlouvy. Dodavatel zejména zajistí následující:








konzultace s objednatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu vzdělávací akce,
vytvoření speciálních studijních materiálů/podkladů pro každého účastníka,
sestavení a provedení závěrečných zkoušek a vystavení osvědčení
předání zpětné vazby objednateli,
na vlastní náklady zajistí dopravu, stravování a ubytování lektorů a všech osob
dodavatele použitých k realizaci předmětu zakázky,
vytvoření prezenčních listin, hodnotících formulářů, osvědčení o absolvování kurzu pro
účastníky (vše v souladu s manuálem pro publicitu OP LZZ),
písemné vyhodnocení každého kurzu lektorem ve formě hodnocení a doporučení dalšího
rozvoje zaměstnanců,
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předání podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy objednateli (prezenční
listiny, hodnotící formuláře, faktury, studijní materiály v tištěné a elektronické podobě
apod.),
vytvoření virtuální třídy.

10. Dodavatel bude při realizaci předmětu této smlouvy postupovat podle pokynů objednatele, pokud
jsou v souladu s touto smlouvou, a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy
regulujícími poskytování daných služeb. Dodavatel bude při realizaci předmětu této smlouvy
respektovat zadávací podmínky zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
11. Dodavatel musí při dodávce služeb plně respektovat manuál pro publicitu OP LZZ v aktuální verzi
a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. Při krácení dotace objednateli z důvodu
nedodržení povinností dodavatele vyplývajících z pravidel pro publicitu OP LZZ je objednatel
oprávněn dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši krácení dotace včetně případných
vyměřených penále.
12. Místem plnění (místem realizace vzdělávacího kurzu) jsou prostory, které zajistí objednavatel.

II. Cena za plnění, platební podmínky
1. Cena za provedení předmětu této smlouvy dle článku I. této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvních stran dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši:
……………,- Kč bez DPH
sazba DPH činí …. %, tj ……………,- Kč
……………,- Kč včetně DPH (slovy: ………………………………… korun českých)
Pozn. pro uchazeče: uchazeč doplní nabídkovou cenu.
1. Jednotkové ceny za jeden školící den připadající na konkrétní vzdělávací aktivity jsou následující:
Vzdělávací aktivita
Manažerské techniky
Vedení lidí a motivace
Angličtina
Němčina

Částka bez DPH v Kč

DPH …. %

Částka s DPH v Kč

2. Smluvní cena je konečná a nelze ji navyšovat.
3. Smluvní cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě vystaveného daňového dokladu –
faktury, a to bezhotovostním způsobem. Fakturační období je kalendářní měsíc.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Na faktuře musí
být rovněž uvedena informace: název projektu „Posílení konkurenceschopnosti a zvyšování
profesních dovedností zaměstnanců BORS Břeclav a.s.“, číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/3501291 a
„Výdaj je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost “.
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5. Splatnost faktury je 60 dní od data doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Faktura, která
neobsahuje veškeré požadované náležitosti, bude vrácena dodavateli k opravě. Od doručení
opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude doručena objednateli ve
dvou originálech tak, aby objednatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné výdaje
vůči platebnímu a kontrolnímu orgánu projektu.
6. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nezbytné ke kompletnímu provedení předmětu této
smlouvy. Změna výše ceny v průběhu realizace předmětu této smlouvy je přípustná pouze
v případě změny zákonné sazby DPH.

III. Sankce a odpovědnost za vady
1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za prodlení u
smluveného termínu zahájení vzdělávacího kurzu. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok
objednatele na náhradu škody dodavatelem, pokud škoda vznikne v příčinné souvislosti
s prodlením dodavatele.
2. Za porušení požadavku na kvalifikaci lektorů (článek I. odst. 7.) je objednatel oprávněn požadovat
po dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
3. Pokud realizace vzdělávacího kurzu neodpovídá požadavkům stanoveným v článku I. této
smlouvy nebo v přílohách této smlouvy či v zadávací dokumentaci, je objednatel, vedle nároků,
které má z odpovědnosti za vady, oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši
15.000,- Kč za každý den vzdělávacího kurzu.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení
ve výši dle předpisů práva občanského.
5. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok objednatele na náhradu škody dodavatelem, pokud
škoda vznikne v příčinné souvislosti s prodlením dodavatele.
6. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn odečíst od
dodavatelem fakturovaných částek.
7. Předmět má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v článku I. této
smlouvy nebo v přílohách této smlouvy či zadávacích podmínkách zadávacího řízení, které
předcházelo uzavření této smlouvy.
8. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u dodavatele bezprostředně po jejich zjištění.
Dodavatel je povinen uplatněné vady ihned odstranit, poskytnout objednateli s jeho souhlasem
náhradní plnění, nebo poskytnout objednateli s jeho souhlasem přiměřenou slevu z ceny. O
vadách, které nebudou dodavatelem odstraněny, sepíší smluvní strany záznam, jehož obsahem
budou následující údaje: čeho se vada týkala, kdy byla vytknuta, proč nebyla odstraněna a výše
slevy, která objednateli náleží. Částku slevy uvedenou v záznamu dodavatel vyjádří ve faktuře.
9. Dodavatel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny špatnou součinností objednatele,
například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů apod., v případě, že
dodavatel ani při vynaložení odborné péče špatnou součinnost nemohl zjistit nebo na ni
objednatele sice upozornil, ale objednatel na ní trval.
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10. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel bude v prodlení s řádným
plněním svých závazků ve smyslu smlouvy a zadávacích podmínek déle než 1 měsíc.

IV. Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena:
a. Uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.
b. Písemnou dohodou obou stran.
c. Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší
některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
d. Předčasným ukončením spolufinancování projektu ze strany poskytovatele dotace.
e. výpovědí smlouvy ze strany objednatele, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta
činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Zánikem této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu
škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku smlouvy.

V. Salvátorská klauzule
1. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná,
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a
účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných
důvodů stala některá ujednání této smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že tato smlouva
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se
o ustanovení, která oddělit nelze.
2. V případě záležitostí v této smlouvě neupravených se použije příslušného zákonného ustanovení.

VI. Závěrečná ujednání
1. Dodavatel má povinnost umožnit objednateli nebo orgánům ČR nebo EU (např. NKÚ, finanční
úřad, kontrolní útvary ministerstev, Evropský účetní dvůr, kontrolní útvary Evropské Komise,
OLAF aj.) provést kontrolu/audit/ověření veškeré dokumentace vztahující se k plnění dle této
smlouvy, tzn., že dodavatel má rovněž povinnost archivovat uvedenou dokumentaci. Tyto
povinnosti dodavatele trvají po dobu deseti let od termínu ukončení projektu.
2. V souladu s § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí Obchodním
zákoníkem. Na smluvní vztah se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku pro smlouvu
o dílo.
3. Jakákoliv změna, doplnění či úkon vedoucí ke změně či zrušení této smlouvy musí mít písemnou
formu. Pokud se jedná o změnu v lektorech, je ji možné provést po dohodě obou smluvních na
základě písemného protokolu ke smlouvě, který obě strany podepíší.
4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez souhlasu druhé strany.
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5. Dodavatel tímto uděluje objednateli bezúplatnou nevýhradní licenci k použití studijních materiálů
vytvořených dodavatelem podle článku I. Objednatel je na základě této licence oprávněn studijní
materiály užít všemi způsoby užití dle autorského zákona, zejm. pořizovat rozmnoženiny díla a
používat je pro své interní potřeby. Objednatel je oprávněn tuto licenci převést v plném rozsahu
také na poskytovatele dotace.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve 4
stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a dodavatel jeden.
Za objednatele

Za dodavatele

V Břeclavi, dne ……………..

V……………... dne ……………..

…………………………………
Ing. František Zugar
místopředseda představenstva
BORS Břeclav a.s.

.………………………………..

Přílohy: ………………………
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