STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 7
Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na
smlouvu o poskytování služeb v oblasti ekonomické
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení výjimky ze směrnice rady č.3RM
Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na návrh smlouvy o poskytování
specializovaných poradenských služeb spojených s přípravou rozpočtu 2021, poskytování
informací v souvislosti s dopady CVI-19 na rozpočet a prognóze vývoje sdílených daní ve druhém
pololetí tohoto roku.

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení:
Zpracoval:

Nedvídková Denisa - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s:

Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou
správu

Předkládá:

Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena
zastupováním vedoucího odboru ekonomiky

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. 7, čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání
veřejné zakázky na poskytování poradenských služeb týkajících se rozpočtu města

2. výběr dodavatele přímým odslovením, a to společnosti AQE advisors, a.s., IČ: 26954770,
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno

3. uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností AQE advisors, a.s., IČ: 26954770, se
sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno dle přílohy č.1.

ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
T: 14.08.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Předmětem tohoto materiálu je schválení výjimky ze směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec na Návrh smlouvy na poskytování specializovaných poradenských služeb
spojených s přípravou rozpočtu 2021, poskytování informací v souvislosti s dopady CVI-19 na rozpočet
a prognóze vývoje sdílených daní ve druhém pololetí tohoto roku.
Jmenovitě se jedná o tyto služby:
 sestavení rozpočtu na rok 2021 s využitím výstupů dat z ekonomického informačního systému
GINIS „Objednatele“, jejich zpracování v SW FISO a přípravy dat rozpočtu na rok 2021 ve formátu
a uspořádání pro zadání schváleného rozpočtu roku 2021 do ekonomického informačního systému
GINIS „Objednatele“ sestávající z:
 přípravy a předání struktury rozpočtu roku 2021 s doplněnými daty čerpání za minulá období a
upraveného rozpočtu na rok 2020 k doplnění limitů a plánovaných objemů čerpání položek
rozpočtu včetně financování „Objednatelem“. Detail struktury bude odsouhlasen „Objednatelem“
 vypracování a předání dat rozpočtu „Objednateli“ a případná součinnost při závěrečných
úpravách rozpočtu před předložením do rady města
 průběžných informací, týkajících se dopadu pandemie CVI 19 do návrhu rozpočtu na rok 2021,
zahrnující také pravidelnou aktualizaci predikce plnění a cash-flow sdílených daní do listopadu 2020
 prognóze vývoje sdílených daní pro oblast řízení rozpočtu města Liberec spočívající v odhadu
vývoje příjmů ze sdílených daní ve druhé polovině roku 2020 po uplatnění opatření souvisejících s
ekonomickou krizí
 poskytnutí metodické pomoci při zapracování predikce vývoje hospodaření ministerstva financí a
legislativních změn týkajících se ekonomického vývoje do zpracovávaného návrhu rozpočtu na rok
2021
Program FISO je autorský produkt společnosti AQE advisors, a.s. plně kompatibilní s IS GINIS a
rozšiřuje ho a doplňuje o další důležité funkce a výstupy (např. meziroční porovnání, různé filtry,
analytické pohledy atd.), čímž usnadňuje tvorbu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu a poskytuje
vhodnější výstupy pro různé analýzy pro vedení města. Tento program využíváme ve spolupráci s AQE
při tvorbě rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, pro průběžné vyhodnocení plnění různých příjmů
a výdajů a cash-flow např. sdílených daní.
Program FISO tedy poskytuje městu pomoc při zpracování různých rozpočtových záležitostí s využitím
datových výstupů GINIS, a po zpracování pomocí SW FISO je prováděn zpětný převod do formátu
GINIS, např. nahrání schváleného rozpočtu. Do budoucna plánujeme zpracovávat s pomocí FISO
rozpočtová opatření.
Vzhledem k tomu, že se jedná o autorský produkt AQE advisors a.s., který je plně kompatibilní
s GINIS, nelze tyto služby získat soutěžením od různých firem.
Jelikož společnosti AQE advisors, a.s. již letos byly zadány služby týkající se rozpočtu města, nejedná
se o VZMR I. kategorie, a proto je radě města předkládáno schválení výjimky dle čl. 7.12 směrnice o
zadávání veřejných zakázek.

Přílohy:
Smlouva o poskytování služeb - rozpočet
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ČÍSLO OBJEDNATELE ……………
ČÍSLO ZHOTOVITELE 14/2020
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění
(dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami

Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve věcech této smlouvy zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontaktní osoba objednatele:
E-mail:

statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec I
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem
Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
města pro ekonomiku a technickou správu
00262978
CZ00262978
Česká spořitelna, a.s.
4096142/0800
Ing. Pavla Ondrová, vedoucí oddělení rozpočtu a
financování
ondrova.pavla@magistrat.liberec.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
Poskytovatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zastoupený:

AQE advisors, a.s.
Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno
269 54 770
CZ26954770
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského
soudu v Brně, pod Sp. zn. B 4997
Komerční banka, a.s.
35-2267200297/0100
Ing. Janem Havránkem, Ph.D., statutárním ředitelem

(dále jen „Poskytovatel“)

Článek II.
Předmět díla a způsob provedení
1. Tato smlouva se uzavírá za účelem poskytování služeb v ekonomické oblasti.

Předmětem této smlouvy je poskytování specializovaných poradenských služeb spojených
s přípravou rozpočtu 2021, poskytování informací v souvislosti s dopady COVID-19 na rozpočet a
prognózování vývoje sdílených daní ve druhém pololetí tohoto roku.
2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro Objednatele na vlastní náklady a
nebezpečí, a za cenu a podmínek stanovených dále v této smlouvě, služby ekonomického
charakteru, a to zejména v tomto rozsahu:


sestavení rozpočtu na rok 2021 s využitím výstupů dat z ekonomického informačního systému
GINIS Objednatele, jejich zpracování v SW FISO a příprava dat rozpočtu na rok 2021 ve
formátu a uspořádání pro zadání schváleného rozpočtu roku 2021 do ekonomického
informačního systému GINIS Objednatele sestávající z:
o přípravy a předání struktury rozpočtu na rok 2021 s doplněnými daty čerpání za minulá
období a upraveného rozpočtu na rok 2020 k doplnění limitů a plánovaných objemů
čerpání položek rozpočtu včetně financování Objednatelem. Detail struktury bude
odsouhlasen Objednatelem,
o vypracování a předání dat rozpočtu Objednateli a případná součinnost při závěrečných
úpravách rozpočtu před předložením do rady města,



poskytování průběžných informací, týkajících se dopadu pandemie COVID 19 do návrhu
rozpočtu na rok 2021, zahrnující také pravidelnou aktualizaci predikce plnění a cash-flow
sdílených daní do listopadu 2020,



prognózování vývoje sdílených daní pro oblast řízení rozpočtu Objednatele, spočívající v
odhadu vývoje příjmů ze sdílených daní ve druhé polovině roku 2020 po uplatnění opatření
souvisejících s ekonomickou krizí,



poskytnutí metodické pomoci při zapracování predikce vývoje hospodaření ministerstva
financí a legislativních změn týkajících se ekonomického vývoje do zpracovávaného návrhu
rozpočtu na rok 2021.

Článek III.
Doba trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.
2. Termíny jednotlivých dílčích plnění budou domlouvány průběžně podle aktuálních potřeb
Objednatele.
3. Smluvní strany se mohou kdykoliv písemně dohodnout na ukončení smlouvy.
Článek IV.
Dodací podmínky
1. Místem konečného plnění předmětu smlouvy je město Liberec.
Článek V.
Cena služeb
1. Celková cena poskytovaných služeb nepřesáhne částku 120 000,- Kč bez DPH, tedy 145 200,- Kč
včetně 21% DPH.
2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
3. Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí Objednatelem.
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4. V ceně služeb jsou zahrnuty veškeré náklady, které Poskytovateli v souvislosti s poskytováním
služeb vznikly.
5. Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostním převodem v souladu s touto smlouvou.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

Článek VI.
Platební a finanční podmínky
Podkladem pro úhradu ceny je daňový doklad (dále jen „Faktura“), která musí obsahovat číslo
účtu Poskytovatele a všechny údaje uvedené v ustanovení § 28 odstavci 2 a 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Lhůta splatnosti Faktury se sjednává v délce 14 dní od jejího doručení Objednateli na
korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na e-mail kontaktní
osoby uvedené výše.
V případě nedodržení této smlouvy, snížené kvality služeb a v případě nesouladu služeb s právními
předpisy si objednatel vyhrazuje právo úměrně snížit cenu.
Pokud bude Poskytovatel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy,
případně pokud Objednatel uplatní nároky z vad služeb, nebude Objednatel povinen provést
platbu ceny, dokud Poskytovatel nezjedná nápravu.
Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel se zavazuje při provádění služeb postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou
péčí tak, aby bezezbytku naplnil účel této smlouvy.
Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které při plnění této
smlouvy získá od Objednatele.
Objednatel je oprávněn v rámci předmětu smlouvy zadávat Poskytovateli úkoly.
Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli řádně a včas nezbytnou součinnost (zejména
informace, podklady, relevantní interní dokumentaci MML apod.), která je potřebná pro plnění
předmětu smlouvy.
Objednatel se zavazuje včas uhradit za služby Poskytovatele sjednanou cenu.
Poskytovatel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad všechny smluvené činnosti a práce potřebné
k včasnému a řádnému provedení služeb.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Strany si přečetly tuto smlouvu, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s tím, že tato smlouva vyjadřuje
jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv za splnění podmínek
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí Objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,…) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a
za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv).
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění příjme a potvrdí jeho přijetí.
6. Žádné zamýšlené změny této smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem,
v platném znění.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě vyhotovení obdrží
Objednatel a jedno Poskytovatel.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 643/2020 ze dne 14.7.2020.

Datum:
Za Objednatele:

Podpis:

Datum:
Za Poskytovatele:

_____________________

Podpis:

_____________________
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