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 Smlouva o dílo 
uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi  
 
Objednatel:  Obec Metylovice 
se sídlem: Metylovice 495,739 49 Metylovice  
zastoupena: Ing. Lukášem Halatou, starostou obce 
DIČ:                CZ00535991 
 
  
Zhotovitel:  BBF GROUP s.r.o. 
Se sídlem:   V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČ:  03529959  
DIČ:  CZ03529959    
Číslo účtu:  2800686783/2010 
zastoupena:  Ing. Davidem Biegunem, Jednatelem společnosti 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou: C 60366 
 
(oba dále jen „smluvní strany“) takto: 
 
I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést  pro objednatele dílo spočívající v :  
a. Zpracování kompletní studie proveditelnosti (dále jen SP) dle podmínek poskytovatele dotace a danou 

výzvou, případně podle zveřejněného vzoru.  
b. Komplexní administrace projektu v systému MS2021+ spočívající v podání žádosti o dotaci a všech 

následujících činností dle podmínek poskytovatele dotace. Administrace projektu je považována za 
ukončenou po finančním vypořádání akce.   

 
Dílo dle této smlouvy bude zhotoveno v souladu s podmínkami Výzvy ITI a následně IROP. Registrační číslo projektu: 
ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0152. 

2.  Dále bude objednatelem dílo využito,  za účelem podání žádosti o podporu z tohoto operačního programu.  
3. Objednatel se zavazuje dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli odměnu za podmínek níže uvedených. 

 
II. Doba realizace díla – termín vyhotovení 

1. SP bude zhotovitelem zhotovena a objednateli předána nejpozději v den nejzazšího termínu podání Žádosti o 
Podporu. Za nejzazší termín podání Žádosti o podporu je považován 15. 4. 2023 resp. nejpozději 10 dnů od 
vydání  Vyjádření řídící výboru, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci. SP bude zhotovitelem předána 
objednateli v elektronické podobě prostřednictvím aplikace MS2021+. 

2. Administrace bude prováděna po celou dobu přípravy a realizace projektu, a to až do finančního vypořádání 
akce.  Administrace bude prováděna zhotovitelem na vlastní zodpovědnost. Předmětem administrace je rovněž 
příprava nezbytných příloh. Přičemž objednatel je při přípravě příloh povinen nezbytnou součinností.  

 
III. Odměna zhotovitele za splnění jednotlivých částí díla dle této smlouvy  

1. Odměna za: 
a. zhotovení SP činí 150 tis. Kč. Tato odměna bude vyúčtována zhotovitelem objednateli fakturou se 

splatností 14 dnů, nejdříve však v roce 2023, která bude vystavena a zaslána objednateli nejdříve dva 
měsíce po oficiálním schválení SP (za oficiální schválení se rozumí přijetí depeše do systému MS2021+ 
ve znění: Žádost o podporu byla doporučena k financování. 

b. Za administraci projektu činí 85tis. Kč. Odměna je splatná ve třech částech. První ve výši 25 tisíc je 
splatná nejdříve den po zahájení realizace projektu, druhá část ve výši 30 tisíc je splatná po ukončení 
realizace projektu a třetí část ve výši 30 tisíc je splatná po připsání dotace na účet obce. 
 

2. V případě, že objednatel přeruší hodnotící proces zpětvzetím SP před ukončením výběrového procesu, nebo 
zruší přístupové údaje k účtu MS2021+,  bude odměna zhotovitele za zpracování SP nahrazena odměnou 
náhradní. Náhradní odměna činí (dle stavu hodnocení SP): 

a) 100 % z předpokládané odměny pro SP, která byla doporučena k financování, 
b) 90 % z předpokládané odměny pro SP, která úspěšně prošla věcným hodnocením, 
c) 40 % z předpokládané odměny pro SP, která úspěšně prošla formálním hodnocením, 
d) 30 % z předpokládané odměny pro podanou SP. 
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IV. Ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení v zákonné výši.  0,5 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení 

2. V případě prodlení s předáním předmětu plnění této smlouvy či jeho části dle čl. I. této smlouvy včetně podání 
žádosti o dotaci, ve sjednaném termínu a rozsahu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny plnění této smlouvy nebo jeho části dle čl. V. včetně DPH za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel zodpovídá za formální správnost žádosti a příloh. V případě, že by dotace byla zamítnuta z důvodu 
formálních chyb, nesouladu nebo nejasných údajů v žádosti o přidělení dotace, které zhotoviteli byly známy 
nebo je musel znát s ohledem na předmět plnění této smlouvy, zavazuje se poradce vrátit klientovi zaplacenou 
odměnu. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není, jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.  

 

 
V. Platnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.  
2. Vzájemnou dohodou obou stran může být platnost smlouvy ukončena.  

 
 
VI. Další ustanovení 

1. Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech náležitostech a obsahu této smlouvy. Veškeré poznatky o 
pracovních postupech smluvních stran, hospodářských výsledcích, dodavatelsko-odběratelských vztazích, 
organizační struktuře a veškeré další informace poskytnuté s odkazem na tuto smlouvu jsou považovány za 
důvěrné. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému provedení díla spočívající 
zejména v neprodlenému předání všech potřebných písemností nutných k řádnému provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést název a registrační číslo projektu. Splatnost faktur je 14 dní od doručení. 
V případě, že faktura neobsahuje všechny zákonem předepsané údaje a údaje vymíněné objednatelem dle 
tohoto bodu, má objednatel možnost tuto fakturu vrátit k dopracování a lhůta splatnosti by byla přímo úměrně 
prodloužena.   

 
 
VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsaným oprávněnými zástupci 
obou stran. 

2. Všechny ceny uvedené v rámci této smlouvy jsou uvedeny bez DPH. 
3. Smluvní strany sjednávají, že na právní vztahy z této smlouvy vyplývající se vztahuje český právní řád. Podmínky 

výslovně neupravené v této smlouvě se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, předpisy 
provádějícími a souvisejícími. 

4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 
1 vyhotovení smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v 
tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy osob oprávněných za 
smluvní strany jednat. 
 

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo Zastupitelstvo obce Metylovice svým 
usnesením č. 1/2023 ze dne 17. 1. 2023.  

 
 
V Metylovicích dne 18.1.2023 
 
 
 
 
 
     
          Objednatel                                Zhotovitel 


		2023-01-18T08:17:39+0100
	Ing. Lukáš Halata


		2023-01-24T11:41:55+0100
	Ing. David Biegun




