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Příloha č. 5 

 

Smlouva o poskytování služeb  
 

ANNA KK, z. s. 

se sídlem:  Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06 

IČO:   265 40 690  

zastoupený:  Hanou Šnajdrovou 

bankovní spojení: Československá obchodní banka 

číslo účtu:  176787740/0300 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

…………………………………................... 

se sídlem:   ……………………… 

IČO:   ……………………… 

DIČ:   ……………………… 

zastoupený:  ……………………… 

bankovní spojení: …………………….... 

číslo účtu:  …………………….... 

Registrace ve veřejném seznamu (u registrovaných): 

(dále jen „dodavatel“) 

 

dodavatel a objednatel dále společně také „strany“ či jednotlivě „strana“. 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  

 

smlouvu o poskytování služeb  

(dále jen „smlouva“): 

                                                         

Preambule 
 

Smlouva se uzavírá v návaznosti na výběr dodavatele na zpracování Vícezdrojová analýza 

struktury mladých lidí a uchazečů o zaměstnání v návaznosti na budoucí Operační program 

Zaměstnanost s  výkonem činnosti uvedené v čl. II a Příloze č. 1 smlouvy. Tato veřejná 

zakázka vychází z individuálního projektu Karlovarského kraje „Systematický projekt 

podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji“ (dále jen „projekt“) financovaným 

na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) ve prospěch ANNA KK, z. s. Strany prohlašují, že jsou 

seznámeny s  pravidly a podmínkami stanovenými OP LZZ, podmínkami pro účast v projektu 

a jsou rovněž obeznámeny s koncepcí projektu. 
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Čl. I 

Předmět smlouvy 
 

Na základě smlouvy se dodavatel zavazuje poskytovat objednateli služby uvedené v čl. II a 

příloze č. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli odměnu za služby podle 

čl. IV a V smlouvy. 

 

 

Čl. II 

Služby 
 

Strany se dohodly, že služby poskytované dodavatelem zahrnují mj.:  

1. definici dotčených skupin na území Karlovarského kraje – úřady práce, NNO, hospodářské 

komory, představitelé samospráv, zástupce podnikatelských subjektů, mladí lidé do 30 let,  

2. reprezentativní průzkum názorů a postojů mladých lidí do 30 let ke vzdělávání, práci, 

aktivnímu občanství, podnikání, dobrovolnictví, kariérovému poradenství, koučování, 

seberozvoji, 

3. SWOT analýza dotčených skupin a její vyhodnocení, 

4. analýza rizik dotčených skupin a její vyhodnocení, 

5. dotazníkové šetření napříč dotčenými skupinami se zaměřením na kariérové poradenství a 

seberozvoj u mladých lidí do 30 let jako jsou střední školy, Úřady práce, DDM, organizace 

pro mládež a mladé lidi, odbor mládeže a další subjekty a jeho vyhodnocení v počtu 

minimálně 200 dotazníků se 30 otázkami 

6. hloubkové rozhovory napříč dotčenými skupinami se zaměřením na kariérové poradenství 

a seberozvoj u mladých lidí do 30 let a jejich vyhodnocení v počtu minimálně 10 

hloubkových rozhovorů, 

7. porovnání dosavadních používaných metodik, 

8. návrh koncepce variantních řešení situace včetně definic problémových okruhů, cílů, 

akčního plánu, indikátorů, řízení kontrol, 

9. akční plán. 

 

Po dokončení Analýzy dle odstavce 1. – 9. dodavatel zajistí její publikaci, která zahrne 

- souhrnnou analýzu jako samostatný ucelený dokument v českém jazyce včetně provedení 

jazykové korektury, 

- shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů jako samostatný dokument v českém jazyce včetně 

provedení jazykové korektury, 

- překlad shrnutí podle písmene do anglického jazyka včetně provedení jazykové korektury. 

 

Publikace (souhrnná analýza, shrnutí v českém jazyce, překlad shrnutí do anglického jazyka) 

bude dodána 

- v elektronické podobě na 5ks CD. 

 

Po přípravě publikace Analýzy dodavatel připraví 

- adekvátní powerpointové prezentace publikace v české i anglické verzi, které budou přímo 

využitelné objednatelem k prezentaci publikace pro odbornou veřejnost, 
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- krátká shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů publikace v českém i anglickém jazyce 

včetně provedení jazykové korektury, která budou přímo využitelná k distribuci účastníkům 

seminářů či konferencí, na nichž bude publikace prezentována. 

 

Publikace, prezentace i shrnutí musí splňovat veškeré požadavky týkající se publicity 

stanovené v dokumentech OP LZZ, zejména Příručce pro příjemce finanční podpory z OP 

LZZ 

Služby jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy 

(dále jen „služby“). 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti stran 
 

1. Práva a povinnosti dodavatele 

 

1.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat služby s odbornou péčí, v souladu s výzvou 

 předložení nabídky a v souladu s touto smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou její 

přílohy č. 1 a 2, dále v souladu s platnými právními předpisy a v zájmu 

objednatele a na základě jeho požadavků a pokynů. Dodavatel odpovídá za to, že 

poskytnuté plnění odpovídá platným právním předpisům a je si vědom toho, že 

odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením povinností dodavatele. 

1.2 Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, 

které by mohly objednateli způsobit škodu nebo jinou újmu. 

1.3 Zjistí-li dodavatel, že nemůže předmět plnění provést za podmínek závazně 

plynoucích z platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 

objednatelem, popřípadě za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, a 

stejně tak nebude-li moci splnit povinnosti v požadovaném termínu, uvědomí o 

tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

1.4 Dodavatel je povinen objednateli písemně oznámit jakoukoli změnu týkající se 

předmětu plnění dle smlouvy před jejím uskutečněním. Změna může být 

provedena pouze s písemným souhlasem objednatele. 

1.5 Dodavatel se zavazuje poskytovat služby prostřednictvím členů Odborného 

řešitelského týmu, jejichž seznam předložil jako prokázání splnění kvalifikace 

v rámci veřejné zakázky. Plnění prostřednictvím jiných osob je možné pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele. 

1.6 Dodavatel je povinen v průběhu poskytování služby i po zániku této smlouvy 

vytvářet podmínky k provádění kontroly plnění předmětu smlouvy a hospodaření 

se svěřenými finančními prostředky, zejména poskytnout součinnost oprávněným 

osobám při kontrole všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy podle čl. I. nebo při ověřování souladu mezi údaji uvedenými v těchto 

dokladech a skutečným stavem. Oprávněnými osobami podle tohoto odstavce se 

přitom rozumí pověřené osoby objednatele a další oprávněné osoby územních 

finančních orgánů, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, a 

rovněž jejich zmocněnci. 
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1.7 Dodavatel dále prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním 

vybavením nutným k realizaci služby a nejsou mu známy žádné překážky, pro 

které by nemohl službu realizovat nebo pro které by nemohl být účastníkem 

projektu. 

1.8 Dodavatel je povinen použít obdržené finanční prostředky výhradně na 

financování nákladů souvisejících s předmětem smlouvy, s realizací veřejné 

zakázky a v souladu s metodikou způsobilých výdajů OP LZZ. 

1.9 Dodavatel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví,  ve znění pozdějších předpisů, případně, nemá-li tuto povinnost, je 

povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je též povinen dbát, aby příslušné účetní 

doklady byly správné, úplné, průkazné a splňovaly zákonem předepsané 

náležitosti. Poskytnuté finanční prostředky dotace musí dodavatel vést 

v účetnictví odděleně. 

1.10 Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 

součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných 

právních předpisů, především Manuálu pro publicitu OP LZZ a Manuálu vizuální 

identity OP LZZ a ESF. 

1.11 Dodavatel musí uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po 

dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna 

následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli – ANNA KK, z. s. – 

příjemci a partnerovi příjemce dotace, vyplacena závěrečná platba dotace, t.j. od 

1. 1. 2017 do 31. 12. 2026. 

1.12 Dodavatel je oprávněn využívat pro svoji potřebu veškeré výstupy vyplývající 

z činností uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. 

1.13 Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv 

výstupy činností dodavatele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném 

rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli a po 

uhrazení faktury.  

1.14 Dodavatel je v průběhu plnění této smlouvy povinen objednateli kdykoliv 

poskytnout na vyžádání průběžné informace o plnění zakázky.  

1.15 Dodavatel je povinen předložit k odsouhlasení objednateli návrhy všech podkladů 

pro výzkum před jeho realizací a rovněž všech výstupů před finálním odevzdáním 

objednateli.  

1.16 Dodavatel prohlašuje, že pokud jeho činností, prováděnou na základě této 

smlouvy, vznikne autorské dílo, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, uzavře s objednatelem licenční smlouvu, na 

základě které poskytne objednateli oprávnění užívat takto vytvořené autorské dílo 

bezplatně a bez omezení. 

1.17 Dodavatel se pro poskytnutí služby dále zavazuje zajistit: 

 přípravu všech pomůcek, materiálů, podkladů, dotazníků, hloubkových 

rozhovorů, výstupů srovnání metodik, výsledků a výstupů analýzy, prezentace, 
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 označení všech výše uvedených výstupů povinnými logy dle platného Manuálu 

pro publicitu OP LZZ a zajistit, aby tyto výstupy splňovaly náležitosti stanovené 

platnou Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP LZZ,  

 realizaci služby dle časového harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této 

smlouvy, 

 Odevzdání analýzy dle č. 2 odstavec 1-9 do 31.1.2015 

 zpracování závěrečné zprávy o průběhu předmětu plnění smlouvy. Zpráva bude 

obsahovat popis realizace předmětu plnění za příslušné sledované období a bude 

předložena nejdéle do 10 pracovních dnů od ukončení činností dle harmonogramu 

v příloze č. 1 této smlouvy spolu s vystavenou fakturou. 

 

2. Práva a povinnosti objednatele 

 

2.1 Poskytovat dodavateli veškerou součinnost potřebnou ke splnění smlouvy a to 

zejména při včasném poskytování všech informací a relevantních dat, týkajících 

se předmětu plnění smlouvy. 

2.2 Zajistit dostatečné finanční prostředky pro financování služby poskytované 

dodavatelem podle smlouvy z prostředků finanční dotace získané na projekt 

v rámci OP LZZ.  

2.3 Neprodleně písemně oznámit dodavateli skutečnost, jestliže nebude spokojen se 

službami poskytovanými dle smlouvy nebo nebude spokojen v jiném ohledu 

s plněním smlouvy. V oznámení bude popsán vytýkaný stav a určena lhůta na 

nápravu. Dodavatel je povinen se k oznámení vyjádřit do 10 pracovních dnů. 

2.4 Vyjádřit se k návrhům dodavatele (viz čl. III. odst. 1.15) do ……. dnů od 

doručení. 

2.5 Vyjádřit se k závěrečné zprávě o průběhu plnění smlouvy do …. x od doručení.  

                           

 

Čl. IV 

Odměna za služby 
 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas vykonané služby prováděné po celé období trvání 

smlouvy dle čl. VI smlouvy zaplatit dodavateli odměnu v  celkové maximální výši 

……………….…..Kč (slovy „…………………………………………………………….“).  

 

Čl. V 

Platební podmínky 
 

1. Faktura za provedené služby bude dodavateli uhrazena do 30 dnů po odsouhlasení 

splnění předmětu zakázky – závěrečné zprávy. Faktura bude spolu se závěrečnou 

zprávou odevzdána nejdéle do 10 kalendářních dnů od skončení plnění předmětu 

zakázky.  

2. Strany této smlouvy se dohodly, že je dodavatel, coby poskytovatel zdanitelného 

plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se 

stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
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dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Strany si dále 

společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu 

na základě informace od dodavatele či na základě vlastního šetření zjistí, že se 

dodavatel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě 

strany s tím, že objednatel uhradí za dodavatele daň z přidané hodnoty z takového 

zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 

Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této 

smlouvy stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 

část. Strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při 

vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Dodavatel 

současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v 

důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Strany se dohodly, že 

objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve 

smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pro daňový doklad obsahovat také: 

a) Fakturováno v rámci grantového projektu ANNA KK „Systematický projekt 

podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji“, registrační číslo: 

CZ.1.04/2.1.01/D8.00050  a číslo této smlouvy, 

b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného ve smlouvě, je dodavatel povinen o této skutečnosti v souladu se 

smlouvou objednatele informovat), 

c) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu, 

d) jako přílohu faktury dodavatel doloží zprávu o průběhu. Pokud faktura nebude 

zprávu o průběhu obsahovat nebo bude tato zpráva neúplná, vrátí objednatel fakturu 

dodavateli k doplnění. O dobu, která uplyne do navrácení doplněné zálohové faktury 

objednatelem, se prodlužuje doba splatnosti dle čl. V odst. 1. této smlouvy.  

 

 

Čl. VI 

Trvání a místo plnění smlouvy 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu ………………………. Smlouva nabývá 

platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.  

 

Místem plnění smlouvy jsou Karlovarský kraj.  

 

Čl. VII 

Odpovědnost a sankce 
 

1. Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikla objednateli porušením povinností 

stanovených dodavateli touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky, 

včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropského společenství, dále OP 

LZZ, Projektem nebo Příručkami uvedenými v čl. III. této smlouvy. Uplatnění 
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náhrady škody nebrání uplatnění dalších sankcí vyplývajících z uvedených právních 

předpisů. 

2. Za každé porušení povinností stanovených ČI. III. odst. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 

1.9,1.10 a 1.14, 1.15., 1.16. a 1.17. smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a to za každé 

porušení zvlášť. Pokutu lze ukládat opakovaně, pokud nedojde v přiměřené lhůtě 

k nápravě.  

3. V případě prodlení dodavatele s dodáním výstupů do stanoveného termínu (analýza, 

závěrečná zpráva do stanoveného termínu viz čl. III. odstavec 1.17 této smlouvy) je 

dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

4. V případě nespolupráce a neposkytnutí součinnosti při kontrole (viz. čl. III bod 1.6 

této smlouvy) je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Pokutu lze ukládat opakovaně. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury delším než 20 pracovních dnů po dni 

splatnosti, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Objednatel je oprávněn vymáhat smluvní pokutu i v případě, že mu porušením 

povinnosti druhé strany nevznikla škoda.  

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy smluvní strany 

k zaplacení smluvní pokuty druhou smluvní stranou a bude uhrazena na účet druhé 

smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 

 

Čl. VIII 

Ukončení smluvního vztahu   
 

Smluvní vztah vyplývající z této smlouvy může být ukončen: 

 

1.  Odstoupením od smlouvy z důvodů - viz čl. VIII odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy. 

2.  Výpověď 

a. Každá strana je oprávněna smlouvu vypovědět v případě porušení povinností a 

podmínek stanovených touto smlouvou, pokud porušení trvá i přes písemnou 

výzvu k nápravě a po uplynula lhůta stanovena k odstranění nedostatků. 

b. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

c. Objednatel si dále vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí financování podpory projektu, 

resp. pozastaví objednateli platby na realizaci projektu. V tomto případě bude 

smlouva ukončena dnem následujícím po doručení výpovědi dodavateli. 

 

3. Odstoupením od smlouvy   

a. Z důvodů stanovených zákonem. 

b. Dnem výmazu dodavatele z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle 

zvláštního právního předpisu. 
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c. V případě, že dodavatel ztratí způsobilost k provádění služeb dle této smlouvy 

nebo v případě, jestliže bude vydáno rozhodnutí o zrušení právnické osoby 

dodavatele dle zákona č. 89/2012 Sb. a dodavatel vstoupil do likvidace. 

d. V případě odstoupení od smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, dnem doručení 

odstoupení od smlouvy druhé straně.  

 

Čl. IX 

Doručování a kontaktní osoby 
 

1. Objednatel je v rámci projektu oprávněn postoupit některá svá práva a povinnosti na 

vedoucího projektu, který dále určí kontaktní osobu pověřenou ke kontaktu 

s dodavatelem. 

2. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může 

být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo může být po 

vzájemné dohodě doručen e-mailem dle dále uvedených kontaktních údajů: 

 

Objednatel:    ANNA KK 

Kontaktní (pověřená) osoba:  Hana Šnajdrová 

Adresa:    Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06 

Tel/fax:    776 204 962 

E-mail:    info@annakk.cz 

 

Dodavatel:     ……………………………………      

Kontaktní (pověřená) osoba:  …………………………………… 

Adresa:     …………………………………… 

Tel/fax:     ……………………………………      

E-mail:     …………………………………… 

 

3. Výše uvedené adresy či kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným 

oznámením doručeným stranou druhé straně s tím, že takováto změna se stane účinnou 

následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé straně. 

 

Čl. X 

Ostatní ujednání 
 

1. Dodavatel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech, týkajících se 

právnické osoby dodavatele, pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU. 

2. Dodavatel souhlasí se svým začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na 

kterém budou zveřejněny údaje o těchto osobách v rozsahu stanoveném Manuálem pro 

publicitu. 

3. Strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích 

druhé smluvní strany. 

4. Dodavatel se v případě zpracovávání osobních údajů respondentů zavazuje zajistit 

jejich ochranu tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a to i po dobu archivace 

stanovené v čl. III.  

 

mailto:info@annakk.cz
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Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

2. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy novým 

ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním 

ustanovením a touto smlouvou jako celkem. 

3. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věci předmětu této smlouvy, a 

nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 

smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

obdrží dodavatel jedno (1) vyhotovení a objednatel dvě (2) vyhotovení stejnopisu. 

5. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran 

postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků. 

8. Strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných 

zástupců. 

 

 

V Karlových Varech   V …………………….. 

 

 

Datum:  

 

 

 

 

 

Datum:  

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

Za dodavatele: 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Hana Šnajdrová Jméno:  ………………………. 

Funkce:  Předsedkyně ANNA KK Funkce:  ……………………….  

 

Přílohy: 
Nedílnou součástí této smlouvy je následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídka uchazeče včetně harmonogramu 

 

 


