Dodatečné informace k dotazům č. 4, 5 a 6 k veřejné zakázce
„Poradenské činnosti – Královéhradecký kraj 2016 - 2019“
Znění dotazu č. 4:

V rámcové smlouvě pro případ 4 účastníků chybí v textu oddíl IV, body 6-8, na které se odkazuje oddíl X, bod
3 (Sankce).
Kde je, prosím, uveden minimální počet účastníků poradenské činnosti, který požaduje zadavatel? Má se za
to, že je to spodní hranice intervalu nazvaného "Počet účastníků poradenské činnosti"? Pokud ano, garantuje
zadavatel tento minimální počet účastníků na každé poradenské činnosti? (jinými slovy nebude zadavatel
vyžadovat uspořádat poradenskou činnost pro menší počet účastníků ve skupině?)
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

V článku IV. „Způsoby uzavírání Dohod o provedení rekvalifikace“ v návrhu Rámcové smlouvy se čtyřmi
účastníky o realizaci poradenské činnosti došlo k formálnímu pochybení v názvu článku, číslovaní
jednotlivých bodů tohoto článku a vynechání jednoho bodu. Správný název článku je „Způsoby uzavírání
Dohod o provedení poradenské činnosti“ a body s čísly 9 až 13 by měly být správně označeny čísly 7 až 11.
Zadavatel rovněž opomněl uvést bod č. 6 s následujícím zněním: „Dodavatel se může zprostit z objektivních
důvodů povinnosti poskytnout plnění jedině v případě, že nastanou skutečnosti, které nejsou závislé na jeho
vůli a které svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobil“. Odstavec 3 v článku X. „Sankce“ pak chybně
odkazuje na čísla bodů 6 a 7 článku IV. Rámcové smlouvy, ačkoliv správně má odkazovat na body s čísly 5 a 6.
Zadavatel proto uvádí správné znění odstavce 3 článku X. „Sankce“: „Dojde-li na straně dodavatele
k porušení závazku stanoveném v čl. IV. bodu 5. této Smlouvy, tzn., nebude poskytnuta součinnost k uzavření
konkrétní Dohody o provedení poradenské činnosti, vyhrazuje si objednatel právo požadovat na dodavateli
uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč, a to i opakovaně za každý jednotlivý případ porušení uvedeného
závazku v rámci dílčího plnění. Smluvní pokuta nebude objednatelem na dodavateli vymáhána za
předpokladu naplnění článku IV. bodu 6 této Smlouvy. Správné znění celé Přílohy č. 7b Zadávací
dokumentace - Rámcové smlouvy se čtyřmi účastníky o realizaci poradenské činnosti je uvedeno na konci
těchto dodatečných informací.
Minimální počet účastníků poradenské činnosti je pro každou část veřejné zakázky (pro každou poradenskou
činnost) uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace v kolonce „Počet účastníků min. - max.“ a rovněž
v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace jako spodní hranice intervalu nazvaného "Počet účastníků poradenské
činnosti". Zadavatel garantuje uzavření Dohody o provedení poradenské činnosti s vítězným dodavatelem při
tomto minimálním počtu účastníků na každé poradenské činnosti, avšak není schopen zajistit, že všichni
účastníci, kteří se k nástupu na poradenskou činnost zaváží, skutečně na poradenskou činnost nastoupí.
Uspořádání poradenské činnosti pro nižší počet účastníků pak bude záviset na domluvě mezi zadavatelem a
vítězným dodavatelem.
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Znění dotazu č. 5:

Chtěla bych se zeptat, zda výpis z členství v Asociaci bilanční diagnostiky, o.s. od našeho subdodavatele může
nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů a
zda se díky tomuto členství lze také zapojit do částí veřejné zakázky, kde je požadováno VŠ vzdělání
v jednooborové psychologii, když lektor, který je členem této asociace, má VŠ vzdělání v dvouoborové
psychologii? Další dotaz je ohledně titulů – můžeme do částí veřejné zakázky, kde je požadováno magisterské
nebo bakalářské vzdělání, zapojit lektora, který má titul PaedDr.?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Výpisem z členství v Asociaci bilanční diagnostiky, o.s. nelze nahradit prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů.
Lektor, který je nositelem titulu PaedDr., může být do zakázky s požadavkem magisterského studia zapojen.
Jedná se o titul, resp. další studium navazující na magisterský stupeň vzdělání v oblasti pedagogických věd.

Znění dotazu č. 6:

Rád bych se dotázal na případ, kdy naše nabídka vyhraje a jeden z našich lektorů vážně onemocní a bude
potřeba ho nahradit v průběhu realizace.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

V průběhu realizace veřejné zakázky je možné doplnit lektorský tým pouze po předchozím schválení ze
strany zadavatele, přičemž nový lektor musí splňovat technické kvalifikační předpoklady (viz Příloha č. 2
Zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností) a zároveň
bude dosahovat minimálně průměrné odbornosti všech lektorů předložených v nabídce. Tzn., budou-li
posuzováni např. 3 lektoři (první naplní kritérium odbornosti na 50 bodů, druhý na 30 bodů a třetí na 60
bodů, pak nově posuzovaný lektor musí sám naplnit kritérium Odbornost lektorů na min. 47 bodů (součet
počtu bodů u všech lektorů / počet lektorů, tj. (50+30+60)/3).

V Hradci Králové dne 12. 10. 2015
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…………………………………
zástupce zadavatele
Mgr. Martin Horák
ředitel krajské pobočky v Hradci Králové
Úřad práce ČR

Veřejná zakázka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

Příloha č. 7b

RÁMCOVÁ SMLOUVA SE ČTYŘMI ÚČASTNÍKY
O REALIZACI PORADENSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poradenské
činnosti - Královéhradecký kraj 2016 – 2019“, ev. č. VZ 518705 část č. …………………………….

Smluvní strany
Česká republika - Úřad práce České republiky
jako organizační složka státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná k vystupování jménem státu dle ust. § 7
citovaného zákona
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991
zastoupená na základě pověření

Mgr. Martinem Horákem,
ředitelem krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové

na straně jedné jako zadavatel (dále také „úřad práce“)
a
…………………………………………………………………………………………..…………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………………
zastoupený ………………………………………………………………………………………………
IČ: ………………………………………………………………………………………………………..
DIČ: ………………………………………………………………………………………………………
Zapsaný v ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………………
zastoupený ………………………………………………………………………………………………
IČ: ………………………………………………………………………………………………………..
DIČ: ………………………………………………………………………………………………………
Zapsaný v ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………………
zastoupený ………………………………………………………………………………………………
IČ: ………………………………………………………………………………………………………..
DIČ: ………………………………………………………………………………………………………
Zapsaný v ………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………..…………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………………
zastoupený ………………………………………………………………………………………………
IČ: ………………………………………………………………………………………………………..
DIČ: ………………………………………………………………………………………………………
Zapsaný v ………………………………………………………………………………………………..

na straně druhé jako dodavatel (dále také „dodavatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
Rámcovou smlouvu (dále také „Rámcová smlouva“):

I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dohodly na uzavření této Rámcové smlouvy se čtyřmi
uchazeči (dále také „Smlouva“) o provádění poradenské činnosti pro potřeby objednatele, jeho Krajské
pobočky v Hradci Králové:
Číslo části VZ

Typ poradenské činnosti

2. Tato Rámcová smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro provádění jednotlivých
poradenských činností a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých Dohod o provedení
poradenské činnosti na základě Výzvy ze strany objednatele. V případech jednotlivými Dohodami o
provedení poradenské činnosti výslovně neupravených je třeba vycházet ze znění této Rámcové
smlouvy, případně platné právní úpravy.
3. Jednotlivé Dohody o provedení poradenské činnosti budou uzavírány v souladu s ustanovením § 105
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
4. Rámcová smlouva vychází ze Zadávací dokumentace pro předcházející výběrové řízení a Nabídky
konkrétního dodavatele, na základě které byl jako uchazeč v předcházejícím zadávacím řízení vybrán
jako účastník této Rámcové smlouvy. V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a závazným textem
Rámcové smlouvy platí Rámcová smlouva.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je v souladu s ustanovením § 11 ZVZ úprava podmínek týkajících se dílčích
veřejných zakázek na služby spočívající v realizaci jednotlivých poradenských činností uvedených v
článku I. této Smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení poradenské činnosti uzavřených na
základě požadavků a potřeb objednatele, zadávaných na základě této Rámcové smlouvy po dobu její
účinnosti.

Veřejná zakázka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel se po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy zavazuje zajišťovat pro objednatele realizaci
poradenské činnosti uvedených v článku I. bod 1. této Smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení
poradenské činnosti uzavřených na základě požadavků a potřeb objednatele v souladu s touto
Rámcovou smlouvou, přičemž se dodavatel dále zavazuje:
a) realizovat konkrétní poradenskou činnost v plném rozsahu za podmínek stanovených pro tento typ
poradenské činnosti v rozsahu určeném konkrétní Dohodou o provedení poradenské činnosti,
b) seznámit účastníky poradenské činnosti s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
předpisy o požární ochraně mající vztah k poradenské činnosti, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví
během celé poradenské činnosti,
c) zajistit, že vnitřní uspořádání prostor bude odpovídat charakteru a cílům poradenské činnosti,
d) předložit nejpozději v den podpisu této Smlouvy originál pojistné smlouvy o pojištění pro případ své
odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při poradenské činnosti s minimální vyšší pojistného plnění
2 000 000,- Kč,
e) zajistit prezenční listinu - opatřenou Povinným minimem publicity a obsahující alespoň: označení
projektu, označení školitele, označení vzdělávací aktivity, termín a čas zahájení a ukončení vzdělávací
aktivity, jméno lektora a jeho podpis, jména účastníků vzdělávací aktivity, podpisy účastníků stvrzující
jejich účast,
f) neprodleně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, písemně informovat objednatele, pokud:
- účastník poradenské činnosti nenastoupí na poradenskou činnost,
- účastník poradenské činnosti přestane docházet na poradenskou činnost,
- účastník poradenské činnosti porušuje předpisy či řády odborného zařízení,
- nastanou další závažné skutečnosti zejména překážky v poradenské činnosti,
g) neprodleně, nejpozději do 5 kalendářních dnů, písemně informovat objednatele, pokud vzniknou
překážky, které znemožní pokračování poradenské činnosti; dodavatel je povinen řádně popsat tyto
překážky,
h) po ukončení poradenské činnosti zaslat objednateli závěrečnou zprávu o průběhu poradenské
aktivity obsahující seznam osob, které úspěšně absolvovaly / nedokončily (s uvedením důvodu) /
nenastoupily na aktivitu / obdržely certifikát, osvědčení,
i) po ukončení poradenské činnosti zaslat objednateli vzor certifikátu/osvědčení o absolvování
poradenské činnosti; každý účastník obdrží originál certifikátu obsahující skutečný počet absolvovaných
hodin, stručný přehled absolvovaných témat a termín zahájení a ukončení por. činnosti
j) po ukončení poradenské činnosti zaslat objednateli fotodokumentaci s prvky povinné publicity
k) po ukončení poradenské činnosti zaslat objednateli anonymní evaluační dotazníky od účastníků
hodnotící kvalitu poradenského programu a práci lektora
l) umožnit objednateli kontrolu dodržování sjednaných podmínek pro poradenskou činnost včetně
účasti na ověření získaných znalostí a dovedností,
m) používat osobní údaje o účastnících poradenské činnosti poskytnuté objednatelem a získané vlastní
činností odborného zařízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Objednatel se zavazuje provést výběr účastníků poradenské činnosti a jejich seznam předat dodavateli
vždy nejpozději ke dni zahájení poradenské činnosti.
Kapacita poradenské činnosti bude maximálně 15 uchazečů (účastníků) na jeden kurz, pokud se
objednatel s dodavatelem nedohodnou jinak.
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IV.
Způsoby uzavírání Dohod o provedení poradenské činnosti
1. Konkrétní poradenská činnost bude realizována v souladu s touto Smlouvou na základě jednotlivých
Dohod o provedení poradenské činnosti, které stanoví počet účastníků poradenské činnosti, termín
zahájení a ukončení poradenské činnosti a celkovou cenu poradenské činnosti, přičemž budou vycházet
z obecných podmínek této Smlouvy a obecně platných právních předpisů. Přílohou těchto Dohod o
provedení poradenské činnosti bude vždy jmenný seznam účastníků poradenské činnosti. Závazný text
těchto Dohod o provedení poradenské činnosti stanoví v souladu s touto Smlouvou před uzavřením
konkrétní dílčí Dohody vždy objednatel.
2. Při uzavírání jednotlivých Dohod o provedení poradenské činnosti objednatel postupuje v souladu
s ustanovením § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ tak, že písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření Dohody o
provedení poradenské činnosti vždy toho uchazeče, který se umístil při uzavírání Rámcové smlouvy jako
první v pořadí.
3. Objednatel má právo kdykoli v době plnění dle této Smlouvy zaslat dodavateli, který se umístil při
uzavírání Rámcové smlouvy jako první v pořadí, písemnou Výzvu (možno též e-mailem nebo faxem)
k předložení návrhu na uzavření Dohody o provedení poradenské činnosti za účelem zajištění realizace
konkrétní poradenské činnosti, uvedené v čl. I této Smlouvy. Pro takto stanovený postup je dodavatel
povinen uvedené kontaktní údaje aktualizovat bezodkladně, dojde-li k jejich změně. Objednatel ve Výzvě
k předložení návrhu na uzavření Dohody o provedení poradenské činnosti určí počet účastníků
poradenské činnosti při dodržení alespoň minimálního počtu účastníků poradenské činnosti a vždy
rovněž uvede předpokládaný požadovaný termín konání poradenské činnosti. Obsah Dohody o
provedení poradenské činnosti je tvořen podmínkami stanovenými obecně v této Smlouvě, podmínkami
uvedenými v Zadávací dokumentaci a obsahem Nabídky dodavatele a dalšími ujednáními Dohody.
4. Dodavatel vybraný postupem dle odstavce 2 a 3 tohoto článku je povinen reagovat na Výzvu
objednatele nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení Výzvy. Písemné potvrzení Výzvy
(možno též e-mailem nebo faxem) k poskytnutí plnění má účinky přijetí návrhu smlouvy - Dohody o
provedení poradenské činnosti. Konkrétní Dohodu o provedení poradenské činnosti s vybraným
dodavatelem objednatel uzavírá po přijetí návrhu na uzavření Dohody předloženého vybraným
dodavatelem. Dodavatel současně zašle i vyplněný formulář Nabídka provedení poradenské činnosti a
Kalkulace nákladů poradenské činnosti.
5. Za předpokladu, že vybraný dodavatel nereaguje ve lhůtě dvou pracovních dnů na Výzvu objednatele
nebo odmítne-li návrh předložit, vyzve objednatel postupem dle odst. 3 tohoto článku uchazeče, který
se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako další v pořadí. Obdobným způsobem bude objednatel
postupovat až do doby, kdy bude uzavřena dílčí Dohoda o provedení poradenské činnosti nebo do doby,
kdy návrh odmítne předložit i uchazeč, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako poslední
v pořadí.
6. Dodavatel se může zprostit z objektivních důvodů povinnosti poskytnout plnění jedině v případě, že
nastanou skutečnosti, které nejsou závislé na jeho vůli a které svým jednáním v příčinné souvislosti
nezpůsobil.
7. Dílčí plnění realizované na základě Dohod o provedení poradenské činnosti bude dodavatelem
realizováno minimálně za takových podmínek, na jejichž základě s dodavatelem byla uzavřena tato
Smlouva. Tyto podmínky jsou obsaženy v Nabídce dodavatele.
8. Realizace konkrétního poradenské činnosti je dohodnuta podpisem konkrétní Dohody o provedení
poradenské činnosti oběma smluvními stranami.
9. Poradenská činnost bude zahájena maximálně do 12 pracovních dnů od doručení Výzvy ze strany
objednatele, v případě potřeby objednatele může být lhůta pro zahájení poradenské činnosti
objednatelem jednostranně prodloužena. Lhůta 12 pracovních dnů začíná běžet od následujícího
pracovního dne po doručení požadavku - Výzvy k poskytnutí plnění dodavateli.
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10. Poradenské činnosti budou zabezpečovány pouze lektory uvedenými v nabídce dodavatele podané
v předcházejícím zadávacím řízení; uchazeč doloží v nabídce seznam dalších kvalifikovaných lektorů, kteří
se budou případně subdodavatelsky podílet na plnění předmětu veřejné zakázky – konkrétní poradenské
činnosti. Jakékoli změny v lektorském týmu podléhají schválení objednatelem. Dodavatel je povinen
případné změny v lektorském týmu objednateli písemně oznámit před samotným zahájením realizace
konkrétní poradenské činnosti a relevantními doklady doložit objednateli, že navrhovaný lektor splňuje
požadavky na kvalifikaci a je oprávněn zabezpečovat realizaci dané poradenské činnosti. Změnu je
možné provést až po předchozím výslovném písemném souhlasu objednatele.
11. Dodavatel zajistí, aby každý účastník poradenské činnosti v rámci zpětné vazby vyplnil po skončení
poradenské činnosti anonymně dotazník hodnocení poradenské činnosti. Dotazníky budou objednateli
doručeny dodavatelem při předání dokumentace k ukončené poradenské činnosti. Vzorový dotazník
obdrží účastník poradenské činnosti od objednatele před zahájením poradenské činnosti. Hodnocení
poradenské činnosti provede vždy i dodavatel.
V.
Dodací podmínky
1. Poradenská činnost podle této Smlouvy bude realizována postupně v konkrétních termínech a za
podmínek sjednaných v jednotlivých Dohodách o provedení poradenské činnosti uzavíraných v souladu
se zněním této Smlouvy.
2. Místem konání poradenské činnosti – plnění dle této Smlouvy je ……………………………… (uchazeč vyplní
konkrétní místo plnění dle odpovídající části VZ, pro kterou podává nabídku – viz příloha ZD č. 1:
Přehledová tabulka).
VI.
Cena a platební podmínky
1. Objednatel uhradí dodavateli cenu poradenské činnosti stanovenou v jednotlivých Dohodách o
provedení poradenské činnosti v závislosti na počtu účastníků poradenské činnosti.
2. Maximální cena za jednoho účastníka poradenské činnosti uvedené v článku I. bod 1. této smlouvy je
následující:
Nabídková cena za 1 účastníka v Kč bez DPH
Nabídková cena za 1 účastníka v Kč včetně DPH

3. Cena plně odpovídá Nabídce dodavatele předložené v rámci předcházejícího zadávacího řízení.
4. Cena za poradenskou činnost a další plnění specifikované v čl. I této Smlouvy je stanovena jako
nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění dle této Smlouvy. V ceně jsou obsaženy veškeré práce
a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. Objednatel nepřipouští překročení
dojednané ceny vyjma: Změny sazeb DPH a zákonných poplatků.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Dodavatel je oprávněn objednateli plně fakturovat náklady vynaložené na poradenskou činnost jen
těch účastníků, kteří na poradenskou činnost skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník
poradenskou činnost řádně nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat objednateli pouze poměrnou
část oprávněně vzniklých a skutečně vynaložených nákladů, které nezbytně vznikly v souvislosti s účastí
daného účastníka na poradenské činnosti. Veškeré náklady je dodavatel povinen řádně, prokazatelně a
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konkrétně odůvodnit a poskytnout v této souvislosti objednateli nezbytnou součinnost. Po obdržení
podkladů od dodavatele objednatel posoudí uznatelnost dodavatelem vynaložených nákladů.
7. Dodavatel provede fakturaci bezprostředně, nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení
poradenské činnosti. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury
objednateli.
8. Zaplacením faktury se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na
účet dodavatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně
závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti dle bodu 7 tohoto článku.
9. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 15. prosince
příslušného roku. Plnění řádně ukončená po tomto datu je dodavatel oprávněn fakturovat v roce
následujícím.
10. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
11. Dodavatel je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží
sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než
mu náležely (ustanovení § 105 odst. 3 písm. f) zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů). Dodavatel se zavazuje vrátit finanční prostředky ve lhůtě a způsobem stanoveným
ve výzvě objednatele.
VII.
Zvláštní povinnosti dodavatele
1. Podpisem této Smlouvy dodavatel bere na vědomí, že u každé akce související s touto Smlouvou
spolufinancované z prostředků OP Z musí být uvedena informace o tom, že je financována z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
2. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění dle této Smlouvy uchovávat doklady
související s tímto plněním a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná
o objednatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu
těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k
finančnímu vypořádání projektu, z něhož je plnění dle Rámcové smlouvy hrazeno. Dodavatel je povinen
umožnit osobám pověřeným objednatelem provést kontrolu dodržování podmínek Smlouvy. Dodavatel
je zároveň osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle:
a) Manuálu pro publicitu OP LZZ, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity
projektů podpořených z OP LZZ,
b) Manuálu vizuální identity ESF v ČR, který určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU,
Manuálu vizuální identity OP LZZ, který určuje zásady správného používání loga OP LZZ.
(Všechny
tyto
dokumenty
jsou
dostupné
na
internetových
stránkách
viz
http://www.esfcr.cz/folder/4628/ a dodavatel je povinen sledovat sám případné aktualizace
uvedených podmínek.)
4. Povinnosti uvedené v bodě 2 a 3 tohoto článku platí pro všechny aktivity realizované v souvislosti
s plněním této Rámcové smlouvy.
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5. Neplnění povinností uvedených v bodě 3 tohoto článku může zapříčinit nezpůsobilost výdajů,
vynaložených na realizaci projektu a jejich zpětné odejmutí objednatelem.
6. Nastanou-li během účinnosti Smlouvy jakékoli změny v kvalifikačních předpokladech, které dodavatel
ve své Nabídce prokazoval na dobu určitou (tj. s přesným datovým určením do kdy daný kvalifikační
předpoklad splňuje), je dodavatel sám bez předchozí výzvy objednatele povinen objednateli písemně
před uplynutím doby, po kterou daný kvalifikační předpoklad splňuje, předložit objednateli s předstihem
relevantní dokumenty dokládající splnění příslušné části kvalifikace.
7. Jedná-li se o kvalifikační předpoklady prokázané dodavatelem v jeho Nabídce na dobu neurčitou je
povinen vždy automaticky a okamžitě oznámit jakékoli změny v těchto kvalifikačních předpokladech.
8. Objednatel je oprávněn po uplynutí každého roku účinnosti Smlouvy požadovat na dodavateli
prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení, které
předcházelo uzavření této Smlouvy. Dodavatel prokáže kvalifikaci v objednatelem určeném rozsahu na
základě písemné výzvy objednatele. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace bude odpovídat minimálně
rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Lhůta pro
prokázání splnění kvalifikace počíná běžet dnem doručení výzvy objednatele dodavateli.
VIII.
Povinnost mlčenlivosti
Obě smluvní strany se zavazují během plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o
všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním dle této Smlouvy
a o kterých jsou povinni dle příslušných právních předpisů mlčenlivost zachovávat.
IX.
Doba účinnosti a skončení rámcové smlouvy
1. Rámcová smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016 nebo dnem podpisu smluvními stranami (pokud k
tomu dojde po 1. 1. 2016) a skončí dosažením maximální ceny za plnění dle této Smlouvy nebo
nejpozději dne 31. 12. 2019.
2. Tato Smlouva může být dále ukončena:
a. písemnou dohodou obou stran podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
b. odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost
uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy;
c. písemnou výpovědí.
3. Odstoupit od Smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení
od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají
dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně.
4. Objednatel může od této Smlouvy rovněž odstoupit, pokud dodavatel neplní předmět této Smlouvy
vymezený v čl. II této Smlouvy v termínu nebo v kvalitě dle Smlouvy.
5. Dodavatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu výpovědí ve dvouměsíční výpovědní lhůtě pouze
v případech předvídaných právními předpisy, kterými se řídí Smlouva. Výpovědní lhůta počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zadavateli.
6. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě,
přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.
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7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná
k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
X.
Sankce
1. Dojde-li na straně dodavatele k porušení podmínek plnění dle Nabídky dodavatele, této Smlouvy a na
ni navazujících dílčích Dohod, které nemá zásadní vliv na obsah a kvalitu poskytovaného plnění,
vyhrazuje si objednatel právo požadovat na dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2000 Kč, a to za
každý jednotlivý případ porušení povinností, k jejichž plnění se dodavatel ve své Nabídce, v této Smlouvě
či dílčích Dohodách zavázal.
2. Dojde-li na straně dodavatele k závažnějšímu porušení podmínek plnění nabídky dodavatele, této
Rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích Dohod, které má vliv na kvalitu a obsah poskytovaného
plnění, avšak nedosahuje takové závažnosti, že by na straně objednatele byl dán důvod k odstoupení od
Smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo požadovat na dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3000
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností, k jejichž plnění se dodavatel ve své Nabídce,
v této Smlouvě či dílčích Dohodách zavázal.
3. Dojde-li na straně dodavatele k porušení závazku stanoveném v čl. IV. bodu 5. této Smlouvy, tzn.,
nebude poskytnuta součinnost k uzavření konkrétní Dohody o provedení poradenské činnosti, vyhrazuje
si objednatel právo požadovat na dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč, a to i opakovaně
za každý jednotlivý případ porušení uvedeného závazku v rámci dílčího plnění. Smluvní pokuta nebude
objednatelem na dodavateli vymáhána za předpokladu naplnění článku IV. bodu 6 této Smlouvy.
4. V případech, kdy dojde k závažnému porušení podmínek Nabídky dodavatele, této Smlouvy nebo
dílčích dohod, které má vliv na kvalitu, obsah a účel poskytovaného plnění v takové intenzitě, že na
objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby nadále setrvával v tomto smluvním vztahu, nebo dojde
k opakovanému porušení povinnosti dodavatele v rozsahu dle bodu 2. tohoto článku, vyhrazuje si
objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.
5. Pro účely této Smlouvy se za porušení povinností dodavatele, které má zásadní vliv na obsah a kvalitu
posuzovaného plnění, považuje zejména nevhodnost prostor neodpovídajících povaze předmětu plnění,
neohlášené a objednatelem neschválené změny v lektorském týmu, nekompetentnost lektorů apod.
6. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo na náhradu škody.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti v této Smlouvě nebo dílčích Dohodách o provedení poradenské činnosti
neupravené, nebo upravené jen částečně, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a
předpisy souvisejícími, vždy v platném znění.
2. Tato Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dodavatel a dvě objednatel.
3. Tato Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních
stran související s touto Smlouvou.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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5. Smluvní strany prohlašují, že si text této Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; tato
Smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není
jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto Smlouvu obě
smluvní strany potvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne …………....……

……………………………………………..
za objednatele

V……………….. dne …………..

……………………………………………..
za dodavatele 1

V……………….. dne …………..

……………………………………………..
za dodavatele 2

V……………….. dne …………..

……………………………………………..
za dodavatele 3

V……………….. dne …………..

……………………………………………..
za dodavatele 4
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