Smlouva o poskytování služeb
Poskytovatel: AKK economy s.r.o.
zastoupená: Ing. Radek Tyml, jednatel se sídlem: Borová
356/5, 312 OO Plzeň IČO: 29121531, DIČ: CZ29121531
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 26614
bankovní spojení: KB Plzeň, č. účtu: 107-802050237/0100
tel.: 732 716 064, 734 820 763 e-mail: info@akkeconomy.cz
ID datové schránky: 3af6imm
(dále jen „poskytovatel”)
Objednavatel: Obec Štěnovice
(klient)
zastoupená: Petr Slavík, starosta se
sídlem: Čižická 133, 332 09 Štěnovice
IČO: 00257303, DIČ: CZ00257303
č. účtu: 350 23- 704/0600, GE MONEY BANK Plzeň
tel.: 377 916 202 e-mail: podatelna@stenovice.cz
ID datové schránky: rpnbhd6
(dále jen „klient”)
uzavírají společně po vzájemné dohodě tuto smlouvu o poskytování služeb - poradenství, dále jen „smlouva”

1

Předmět a rozsah smlouvy je ujednání o úplatném poskytování služeb — poradenství při realizaci
projektu Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění rozšíření potřebné kapacity MŠ
Štěnovice č. CZ.06.2.67/O.0/0.0/15 014/0000478 (ekonomické, organizační, účetní) v rozsahu a
způsobem, který je specifikován následujícími ustanoveními této smlouvy.

1.1

Poskytovatel bude v případě potřeby klienta zastupovat před poskytovatelem dotace a v dalších jednáních
v rozsahu dle dohody o plné moci.

2

Forma a místo plnění smlouvy
2.1 Poradenství bude probíhat formou konzultací, porad a jednání poskytovatele s klientem, pověřenými
zástupci klienta, či jeho příslušnými zaměstnanci. Součástí poradenství bude jednání poskytovatele s
třetími osobami.

2.2

Poradenství bude probíhat v sídle poskytovatele nebo sídle klienta dle domluvy, případně jinde na základě
dohody obou smluvních stran.

3

Lhůty

3.1

Smlouva je uzavírána na dobu do úplného dokončení realizace projektu, tj. do schválení konečného
vyúčtování projektu (žádosti o platbu) ze strany poskytovatele dotace.

3.2

Poskytovatel nebo klient jsou oprávněni smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být
doručena písemně. Výpovědní doba činí jeden měsíc, přičemž počátek lhůty začíná plynout prvním dnem
měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně. V průběhu výpovědní doby se vzájemná
práva a povinnosti řídí v plném rozsahu touto smlouvou.

3.3

Po ukončení platnosti této smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení o mlčenlivosti, včetně nešíření
poskytnutých informací a údajů třetím osobám bez vědomí poskytovatele.

4

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1

Poskytovatel je povinen zajišťovat služby zadané touto smlouvou klientem, postupovat s náležitou
odbornou péčí, chránit zájmy klienta a je povinen upozornit klienta na případné nesrovnalosti, které při
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plnění předmětu smlouvy zjistí. Rovněž je poskytovatel povinen odpovídat ve stanoveném rozsahu za
případné vzniklé škody, jež byly zaviněny poskytovatelem.
4.2

Poskytovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s
výkonem činnosti pro klienta dozvěděl, a to i po skončení této smlouvy po dobu pěti let.

4.3

Klient je povinen platit poskytovateli řádně a včas sjednanou odměnu za služby, popř. zálohy na tuto
odměnu, jakož i další úhrady na základě fakturace v rámci i mimo rámec této smlouvy. Neplnění této
povinnosti s následným prodlením platby delší jak 30 dní je považováno za hrubé porušení povinností
klienta, vyplývající z této smlouvy.

4.4

Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb zadaných touto smlouvou v případě jakéhokoliv
prodlení ze strany klienta s úhradou odměn za služby, jakož i ostatních úhrad na základě fakturace v rámci
i mimo rámec této smlouvy. V tomto případě se poskytovatel nedostává do prodlení s plněním povinností
dle této smlouvy a neodpovídá za případné vzniklé škody klienta.

4.5

Klient je povinen předávat poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré písemné a jiné podklady a
informace, potřebné k jeho činnosti dle této smlouvy, případně předat kopie nebo umožnit jejich pořízení.

4.6

Klient se zavazuje poskytnout veškerou možnou součinnost, zejména předávat poskytovateli úplné,
přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné informace. Takovéto informace, které mají nebo mohou mít
význam pro plnění dle této smlouvy, klient poskytuje i bez vyžádání poskytovatele, to platí zejména o nově
nastalých nebo nově zjištěných skutečnostech, které je klient povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného
prodlení.

4.7

Klient je povinen využívat služby poskytované v rámci této smlouvy výhradně pro svoji potřebu a zavazuje
se v této souvislosti k nešíření poskytnutých informací a údajů třetím osobám bez vědomí poskytovatele.
Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, pokynech a
doporučeních, o nichž se v souvislosti s plněním této smlouvy a službou poradenství dozvěděl, a to i po
skončení této smlouvy po dobu pěti let. Neplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení této
smlouvy ze strany klienta.

5

Vymezení odpovědnosti

5.1

Klient sám odpovídá za věcnost, správnost, pravdivost, včasnost a úplnost veškerých dokladů a
písemností, které poskytovateli předá, či se kterými ho seznámí. Poskytovatel neodpovídá ani neručí za
doklady, které mu poskytl klient. Klient sám nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či
neúplnosti dokladů a písemností, které poskytovateli předal. Klient sám nese škodu i v tom případě, kdy
sice doklad poskytovateli předal, ale opožděně.

5.2

Poskytovatel odpovídá za škodu, vzniklou klientovi v příčinné souvislosti na základě rad poskytovatele.

5.3

Poskytovatel neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit klienta. Poskytovatel
neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost zadání informací (např. žádosti o změnu, žádosti o platbu,
uvedení informací o veřejné zakázce apod.), které jsou ze strany poskytovatele dotace vyžadovány uvést
do systému MS2014+.

6

Organizační ustanovení

6.1

Klient zplnomocňuje níže uvedené osoby, které jsou oprávněny jednat s poskytovatelem jménem klienta:
Jan Polívka, Štěpánka Knížková

6.2

Za doručenou písemnost se považuje rovněž zpráva předaná elektronickou poštou (e-mail), jakož i zpráva
doručená datovou schránkou.

7

Odměna za služby

7.1

Poskytovateli přísluší odměna stanovená smluvně po dohodě s klientem za provedené služby a osobní, emailové a telefonické konzultace v paušální sazbě 18 900,- Kč (slovy osmnácttisícdevěset Kč) měsíčně. K
výše uvedené odměně bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.

7.2

Klient se zavazuje zaplatit za předmět poradenství odměnu dle čl. 7.1 této smlouvy.
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7.3

Cestovné bude účtováno ve výši 10,- Kč za 1 km + příslušná sazba DPH. Cestovné se neúčtuje při
konzultacích, které se konají v katastru obce, v níž je sídlo nebo pobočka kanceláře poskytovatele.

7.4

Odměny budou účtovány poskytovatelem na základě faktury, která je splatná do 14 dnů od vystavení
faktury, není-li sjednáno jinak.

7.5

Za porušení mlčenlivosti ze strany klienta nebo poskytovatele se sjednává smluvní sankce ve výši 40 000,Kč. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

8

Sankce a náhrady škody

8.1

Smluvní strany se dohodly na stanovení sankce za prodlení s úhradou odměny za služby ze strany klienta
ve formě smluvního penále ve výši 0,2% za každý den prodlení.

8.2

Oboustranně se sjednává smluvní pokuta ve výši prokazatelně vzniklé škody pro případ jednostranného
porušení ustanovení této smlouvy s následkem ukončení její platnosti a to kteroukoliv ze smluvních stran.

8.3

Takto vzniklou škodu oznámí strana poškozená druhé straně písemnou formou. Poškozenému poté náleží
úhrada škody ve lhůtě do 30 dnů od data písemného doručení oznámení o vzniklé škodě druhé straně.

9

Společná a závěrečná ustanovení

9.1

Smlouva je uzavírána na základě dohody a projevu svobodné vůle smluvních stran.

9.2

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

9.3

Práva a povinnosti neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy.

9.4

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Po podpisu smlouvy obdrží každý z
účastníků jedno vyhotovení.

9.5

Změna smlouvy je možná písemnou formou v podobě dodatku, který musí být číslovaný a podepsaný
oběma smluvními stranami.

9.6

Účastníci prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli. Dále prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůli, nebyla sepsána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
dobrovolně své podpisy.

V Plzni, dne

Ve Štěnovicích, dne

Petr
Slavík starosta

OBEC STĚNOVICE
Čižická 133, 332 0) Št!uovice

00257 303, Bič:
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