Smlouva č. 43-17
O poskytnutí poradenské činnosti
Uzavřená podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších
právních předpisů

1. Účastníci smlouvy
Mikroregion Sokolov - východ
Se sídlem: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
IČ: 70948755
DIČ: CZ70948755
Zastoupený: Patrikem Pizingerem, předsedou svazku
dále jen z a d a v a t e l
a
ABRI, s.r.o.
Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov
IČO 616 79 763
DIČ: CZ 61679763
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14346
Jednající Lindou Zemanovou, jednatelkou
Bank.spojení: 814941379/0800
dále jen d o d a v a t e l

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poradenská činnost spočívající v zajištění dotačního managementu a
managementu projektu Mikroregion Sokolov – východ kompostuje z OPŽP výzva 68. Tato
činnost konkrétně obsahuje:
- Dotační management během realizace projektu
- Management projektu během realizace projektu
- Dotační management v době udržitelnosti – zpracování zpráv o udržitelnosti
projektu
- Management v době udržitelnosti projektu pro 1. rok
Předmětem smlouvy je dále závazek zadavatele zaplatit podle podmínek této smlouvy.
3. Povinnosti a oprávnění dodavatele
Jednat se třetími stranami v rozsahu potřebném pro splnění závazků.
Bude-li to nutné, bude dodavatel vybaven plnou mocí.
Předmět smlouvy realizovat v termínech stanovených právním aktem dotace a v souladu s
žádostí.
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4. Povinnosti zadavatele
Poskytnout dodavateli potřebnou součinnost pro splnění závazku dle této smlouvy. Včas
informovat dodavatele o skutečnostech spojených s realizací projektu, zejména informace od
poskytovatele dotace.
Zajistit součinnost obcí, které se projektu zúčastní.
5. Cena plnění, platební podmínky
Dohodou obou smluvních stran byla stanovena cena plnění takto:
a) Dodavateli přísluší za splnění závazku odměna ve výši
- 80.000,- Kč za dotační management během realizace projektu
- 60.000,- Kč za management projektu během realizace projektu
- 5x10.000,- Kč za dotační management v době udržitelnosti – zpracování zpráv o
udržitelnosti projektu
- 15.000,- Kč za management v době udržitelnosti projektu v 1. roce
b) Cena je splatná převodem na účet dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem
zadavateli a to do 15 dnů od data jejího doručení zadavateli. Nárok na fakturaci vzniká
dnem předání příslušné činnosti zadavateli.
c) Uvedené částky jsou bez 21% DPH.

6. Sankční ujednání
a) V případě nesplnění termínu uvedeného v bodě 3 této smlouvy z důvodů vzniklých na
straně dodavatele má zadavatel právo od této smlouvy jednostranně odstoupit.
b) V případě pozdní úhrady faktur dle bodu 5. b) se zadavatel zavazuje zaplatit dodavateli
poplatek z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

7. Závěrečná ujednání
a) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích majících charakter originálu, přičemž 1
vyhotovení obdrží zadavatel a 1 dodavatel.
b) V případě potřeby se obsah jednotlivé části plnění upřesní dodatky této smlouvy.
c) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do okamžiku splnění závazků oběma smluvními
stranami.
V Sokolově dne 30.6.2017
Zadavatel:

Dodavatel:

………………………………………
Patrik Pizinger
předseda

…………………………………….
Linda Zemanová
jednatelka
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