STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
11. schůze rady města dne: 06.06.2017
Bod pořadu jednání:
Ekonomické poradenství ve věci oprávněných nákladů spol. DPMLJ, a. s. výjimka ze směrnice
Stručný obsah: Statutární město Liberec připravuje návrh kompenzačního modelu na zajišťování
dopravy ve městě Liberci od 1.1.2019. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci kompenzačního
modelu má objednatel, tj. statutární město Liberec v souladu se zákonem, odpovědnost za
správnost a věcnost kompenzačního modelu, proto je nezbytné si zajistit činnost ekonomického
poradenství v předmětné problematice.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb
Zpracoval:

Kozáková Romana - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města
Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných zakázek

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro
zadání veřejné zakázky „Poskytování poradenských služeb“.
2. Výběr poskytovatele poradenských služeb přímým oslovením, a to společnosti BDO
Advisory, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 27244784.
3. Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi statutárním městem Liberec
a společností BDO Advisory, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO:
27244784 dle přílohy č. 1.
ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.06.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Předmětem ekonomického poradenství a služeb v oblasti ověření oprávněných nákladů společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., vyplývajících ze závazku poskytování veřejné
služby ve veřejné dopravě, při stanovení hodnoty prokazatelné ztráty, by měla v následujícím rozsahu:
a)

analýza a posouzení závěrečného vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti
v územním obvodu Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. za období roku 2016;

b) analýza a posouzení závěrečného vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti
v územním obvodu Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. za období roku 2015;
c)

analýza a posouzení ekonomických dat pro stanovení kompenzačního modelu spol.
DPMLJ a.s. od 1.1.2019 vůči objednatelům veřejné dopravy;

d) příprava dokumentace a případná účast při jednání Rady města a Zastupitelstva města
související se zajišťováním dopravní obslužnosti města Liberce;
Odbor správy veřejného majetku nemá personální a odborné zkušenosti s předmětnou problematikou
a proto je nezbytné tuto činnost zajistit prostřednictvím externisty.
Za Služby související s plněním této Smlouvy náleží BDO odměna dle počtu hodin, které v souvislosti
s tímto plněním odpracuje, s tím, že hodinová sazba činí 2.000,- Kč bez DPH. Celková odměna
Poskytovatele za plnění předmětu této Smlouvy nepřekročí částku 1.990.000,- Kč bez DPH. Odměna za
služby je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:
Smlouva o poskytování poradenských služeb
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SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(„Občanský zákoník“)
(„Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1)

Statutární město Liberec, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59
Liberec 1, IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978
zastoupeno Tiborem Batthyánym, primátorem
(„Klient“)
a

(2)

BDO Advisory, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 IČ: 272 44 784,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235,
zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
(„Poskytovatel“; společně s Klientem „Strany“)

1.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1.1

1.2

Za podmínek uvedených v této Smlouvě bude Poskytovatel poskytovat Klientovi odborné
ekonomické poradenství a služby v oblasti ověření oprávněných nákladů společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., vyplývajících ze závazku
poskytování veřejné služby ve veřejné dopravě, při stanovení hodnoty prokazatelné
ztráty, která by měla být uhrazena ze strany Statutárního města Liberec. Odborné
ekonomické poradenství na základě této Smlouvy bude poskytováno v následujícím
rozsahu:
a)

analýza a posouzení závěrečného vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti
v územním obvodu Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. za období roku 2016;

b)

analýza a posouzení závěrečného vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti
v územním obvodu Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. za období roku 2015;

c)

analýza a posouzení ekonomických dat pro stanovení kompenzačního modelu spol.
DPMLJ a.s. od 1.1.2019 vůči objednatelům veřejné dopravy;

d)

příprava dokumentace a případná účast při jednání Rady města a Zastupitelstva
města související se zajišťováním dopravní obslužnosti města Liberce;

Rozsah Služeb vymezený v článku 1.1 této Smlouvy může být dle potřeby rozšířen
o další Služby na základě dohody mezi Klientem a Poskytovatelem. V případě pokynu
Klienta (učiněného písemně, e-mailem, faxem či ústně) k poskytnutí Služby mimo rozsah
uvedený v článku 1.1 dojde k uzavření dodatku k této Smlouvě, kterým bude rozšířen
rozsah Služeb, a to:
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a)

potvrzením pokynu ze strany Poskytovatele Klientovi (dodatek je uzavřen dnem,
kdy potvrzení pokynu dojde Klientovi), popřípadě

b)

poskytnutím Služeb požadovaných v pokynu Poskytovatelem Klientovi (dodatek je
uzavřen dnem, kdy Poskytovatel započne s poskytováním Služeb požadovaných
v pokynu),

podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Ustanovení této Smlouvy se
(v rozsahu, v jakém nebude v dodatku ujednáno jinak) uplatní i pro Služby dle dodatku, a
to s výjimkou cenových a jiných ujednání, která se vztahují pouze na konkrétní Služby.
1.3

2.

Pokud Klient požádá Poskytovatele o poskytnutí dalších služeb nad rámec této Smlouvy
a Poskytovatel do tří pracovních dní Klientovi obstarání Služeb nepotvrdí ani neodmítne,
je takové mlčení Poskytovatele odmítnutím převzetí služeb ve smyslu § 2431
Občanského zákoníku. To neplatí v případě, že do konce doby uvedené v přechozí větě
dojde k uzavření dodatku k této Smlouvě postupem dle článku 1.2.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
2.1

Poskytovatel bude poskytovat Služby prostřednictvím svých společníků, advokátů,
advokátních koncipientů a dalších osob zaměstnaných Poskytovatelem či trvale s ním
spolupracujících. Tyto osoby jednají při poskytování Služeb dle této Smlouvy jménem a
na účet Poskytovatele, respektive tam, kde poskytování Služeb jménem Poskytovatele
nepřipouštějí v jednotlivých případech zvláštní právní předpisy, vlastním jménem a
na účet Poskytovatele.

2.2

Základní tým Poskytovatele určený pro poskytování Služeb na základě této Smlouvy
bude tvořit:
Ing. Radovan Hauk, tel.: +420 603 177 758, Email: radovan.hauk@bdo.cz

2.3

3.

Personální složení určeného právního týmu může být rozšířeno nebo změněno, zejména
bude-li si to vyžadovat povaha nebo rozsah práce, přičemž Poskytovatel bude dbát na
zachování maximální efektivnosti poskytování Služeb a na úsporu nákladů pro Klienta.

ZADÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ POKYNŮ
3.1

Jménem Klienta jsou oprávněni udělovat Poskytovateli pokyny: Tibor Batthyány,
primátor; Tomáš Kysela, náměstek; Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku; Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, popř.
další osoby, jejichž jména Klient písemně oznámí Poskytovateli spolu se sdělením o
jejich oprávnění k tomuto jednání za Klienta.

3.2

Úkoly zadané jinou osobou, než je uvedena v článku 3.1, je Poskytovatel oprávněn plnit
jen, je-li zřejmé, že nelze včas opatřit souhlas oprávněné osoby a že hrozí nebezpečí z
prodlení. V takovém případě oznámí Poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu osobě uvedené v článku 3.1.

3.3

V rámci Poskytovatele jsou k přijímání pokynů oprávněny osoby uvedené v článku 2.3
této Smlouvy, popř. další osoby, jejichž jména Poskytovatel písemně oznámí Klientovi
spolu se sdělením o jejich oprávnění přijímat úkoly od Klienta.

3.4

Klient je povinen včasně a přesně informovat Poskytovatele o všech skutečnostech
podstatných pro účinné poskytování Služeb a odpovídá za správnost a úplnost
poskytnutých podkladů. Poskytovatel tyto informace a podklady po skutkové stránce
nepřezkoumává a vychází z informací Klienta s výjimkou případů, kdy Klient
o přezkoumání Poskytovatele požádá.

3.5

Klient je povinen poskytovat Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost potřebnou
k účinnému a hospodárnému poskytování Služeb.
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4.

ODMĚNA
4.1

5.

6.

7.

Za Služby související s plněním této Smlouvy náleží Poskytovateli odměna dle počtu
hodin, které Poskytovatel v souvislosti s tímto plněním odpracoval, s tím, že hodinová
sazba činí 2.000,- Kč bez DPH. Celková odměna Poskytovatele za plnění předmětu této
Smlouvy nepřekročí částku 1.990.000,- Kč bez DPH.

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
5.1

Vedle odměny má Poskytovatel vůči Klientovi rovněž nárok na úhradu veškerých
hotových výdajů a nákladů spojených s poskytováním poradenských služeb dle této
Smlouvy („Hotové výdaje“).

5.2

V případě potřeby pracovních cest mimo Prahu (sídla pobočky Poskytovatele), pokud se
na nich Smluvní strany dohodnou, bude čas strávený cestou účtován v poloviční výši.

VYÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1

Odměna za poradenské služby budou hrazeny na základě daňového dokladu vystaveného
Klientovi. Za poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat (fakturovat) měsíčně.
Faktura bude vystavována ve standardním formátu Poskytovatele.

6.2

Pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak, budou Služby poskytovány formou
dílčích zdanitelných plnění dle zákona o DPH. Vyúčtování Služeb bude považováno
za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude zasíláno Klientovi podle rozsahu
poskytnutých Služeb.

6.3

Odměna Poskytovatele a výše uvedené hodinové sazby nezahrnují případnou českou daň
z přidané hodnoty. Poskytovatel je oprávněn fakturované částky navýšit o českou daň
z přidané hodnoty, a to ve výši stanovené příslušnými právními předpisy ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1

Strany se dohodly, že se tento závazek bude řídit právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.2

Služby poskytované na základě této Smlouvy jsou určeny výlučně pro potřeby a využití
ze strany Klienta. Klient se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost ohledně výsledků
Služeb a neposkytne bez předchozího souhlasu Poskytovatele výsledky Služeb třetím
osobám, s výjimkou osob propojených s Klientem a poradců Klienta, jež jsou vázáni ve
vztahu k výsledkům Služeb povinností mlčenlivosti a s výjimkou materiálů
projednávaných v orgánech města Liberce.

7.3

Klient může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli.
Není-li ve výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení
Poskytovateli.

7.4

Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou
Klientovi. Výpověď nabývá účinnost ke dni, který následuje jeden měsíc po dni doručení
výpovědi Klientovi.

7.5

Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této smlouvy/uzavření dodatku k této
Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Strany druhou Stranou s jakýmikoliv (i
nepodstatnými) odchylkami či dodatky.

7.6

Tato Smlouva a právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí českým právem.

7.7

V případě vzniklých sporů se Strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním.
Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen věcně příslušným českým
soudem.
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7.8

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce. Každá Strana obdrží
po jednom stejnopise.

7.9

Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva může být zveřejněna na
internetových stránkách Klienta (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických
osob uvedených ve Smlouvě.

7.10 Strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“).
7.11 Strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními právními
předpisy (např. obchodní tajemství, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a které proto
nemohou být uveřejněny. Strany provedou označení dle předchozí věty zvýrazněním
chráněných údajů šedou barvou. Strana, která Smlouvu v souladu s právními předpisy
uveřejní, není odpovědna za újmu vzniklou v důsledku nedodržení povinnosti druhé
Strany označit chráněné údaje podle tohoto ustanovení.
7.12 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran a účinnosti nejdříve dnem jejího
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
7.13 Strany prohlašují, že odměna za Služby stanovená v článku 4 této Smlouvy je cenou
obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7.14 Smluvní strany prohlašují, že podmínky této Smlouvy byly předmětem jejich vzájemných
jednání a ústupků, Strany plně rozumí obsahu a podmínkám Smlouvy a mají zájem být
jimi vázány.

Statutární město Liberec
Místo: Liberec
Datum:

BDO Advisory
Místo: Praha
Datum:

_________________________
Tibor Batthyány
Primátor

__________________________________
Ing. Radovan Hauk
Jednatel

4/4

