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příloha č. 3 zadávací dokumentace
Účastník je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást tento návrh příkazní smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednatjménem či za účastníka.

pŘíxazcr:
se sídlem:
tčo:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:

telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech technických:
(dále jen ,,příkazce") na straně jedné

a

pŘírnzruír:
Se sídlem:
tčo:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:
(dále ien ,,příkazník") na straně druhé

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto příkazní smlouvou
(dále také jen ,,smlouva"), jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplrývající, budou řešit podle
příslušných ustanovení zákona č.89/2Ot2 Sb., občanský zákoník, vpl. znění (dále jen ,,občanský
zákoník").

ll.
úvodní ustanovení

1. Tato příkazní smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na

služby vyhlášené příkazcem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č.

L34|2OL6 Sb., o zadávání,veřejných zakázek, v pl. znění (dále jen ,,Zákon" nebo ,,ZZYZ"), pod

pŘírnzruí snnlouvn

l.
Smluvní strany

Středníškola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267, 385 01 Vimperk
oo477479
lng. Lubomír Pichler
MONErA MONEY Bank
136907-744106@
388 416 136, kouboval@stredni-skola.eu
daij6wj
lng. Lubomír Pichler

Čapek Jiří
Na Vyhlídce 108, 383 01 Prachatice
10311106
čsoB prachatice

1768601/0300
503 189 164, capekjiri@mybox.cz

MlNlsTERswo
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3.

názvem ,,Zabezpečení výstavby", (dále jen ,,veřejná zakázka"|, dle ktených byla nabídka
příkazníka vybrána jako nejvhodnější. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení,

vykládajíse práva a povinnosti stran podle nabídky příkazníka a zadávacích podmínek veřejné
zakázky.
Projekt ,,Zabezpečení výstavby" je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro

regionální rozvoj a lntegrovaného regionálního operačního programu (lROP), registračníčíslo
p roj e kt u CZ.O6.2.67 / 0.0 l 0.0 l t6 *050/0002 780.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečnostív době uzavření smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují,

že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
Příkazník je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

lll.
Předmět p!nění

Touto smlouvou se příkazník zavazuje za podmínek této smlouvy poskytnout příkazci služby
v rozsahu Přílohv č. 2 (Soupis služeb) této smlouvy (dále jen ,,služby") a převést na příkazníka
vlastnické právo k službám podle této smlouvy.
Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy
příkazce. Příkazník se dále zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při
plnění úkolů podle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.
Příkazce se zavazuje, že služby převezme v souladu s čl. Vl smlouvy a zaplatí příkazníkovi
sjednanou kupnícenu dle čl. Vll této smlouvy.

!V.

Místo plnění
Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je Střední škola a Základní škola, Vimperk,
Nerudova 267, 385 01 Vimperk.

v.
Doba plnění

Příkazník se zavazuje dodat služby dle Přílohv č. 2 (Soupis služeb) a splnit veškeré své smluvní
povinnosti, vztahující se podle této smlouvy k dodání služeb, v termínu od 1. 3. 2018 do
30.9.2018.
Dodáním služeb se rozumí zajištění služeb příkazci v místě plnění na základě potvrzeného

dokladu dle čl. Vl odst. 1 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle

čl. Vl odst. 5 této smlouvy.

Vl.
předání dodávek a služeb

1. Služby podle čl. lll odst. 1 této smlouvy budou v místě plnění dodány příkazci předávacím
protokolem, nebo jiným obdobným dokladem, který je za příkazce oprávněn podepsat
příslušný zástupce ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za příkazníka osoba
oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy. V příslušném dokladu

L.

2.

3.

1.
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bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností příkazníka,

vztahujících se podle této smlouvy k dodání služeb.
V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaných služeb.
Kritéria úspěšnosti převzetí služeb jsou:

a) kompletnost dodaných služeb dle smlouvy a zadávací dokumentace,
b) vizuální kontrola dodaných služeb,
c) kontrola kvality dodaných služeb.
Pro přejíma cí řízení připraví příkazník všechny doklady vyžadované pro přejímku. Příkazník je
povinen doložit u přejímacího řízeníveškeré nezbytné doklady, zejména:

doklady týkající se dodaných služeb vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými
normami nebo touto smlouvou to vše v originále nebo ověřené kopii.

V případě zjištění zjevných vad dodávek může příkazce odmítnout jejich převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání dodávek se použijí ustanovení
tohoto článku obdobně.
Veškerá technická dokumentace k dodávaným službám bude v českém jazyce.

Bez náležitostí uvedených v tomto článku nenídodávka splněna.
Příkazník splnísvou povinnost dodáním dodávek a služeb a jejich řádným předáním bez vad.

4.

5.

6.

7.

2,

3.

4.

Vll.
Kupní cena a pIatební podmínky

L. Kupní cena za dodávky a služby činí:

Celková cena bez DPH 237.0OO,- Kč

Sazba DPH (v 0 o/o) a výše DPH v Kč O,- Kč

Celková cena vč. DPH 237.000,- Kě

Kupní cena je sjednaná jako pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené
s dodáním služeb příkazci a se splněním veškených smluvních povinností příkazníka podle
této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena
nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
Kupní cena bude příkazcem placena na základě faktury příkazníka se splatností 30 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení příkazci, přičemž příkazník je oprávněn vystavit fakturu
nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu předávacího protokolu či
jiného obdobného dokladu ve smyslu čl. Vl této smlouvy, vyhotoveného při řádném předání
služeb bez vad.

Daňový doklad -faktura příkazníka musímít náležitosti daňového a účetního dokladu podle
platných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní
spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci, formou a obsahem musí
odpovídatzákonuoúčetnictvívpl.zněníazákonuodanizpřidanéhodnotyvpl.zněníamusí
mít náležitosti obchodní listiny. Každý účetní a daňovÝ doklad musí obsahovat identifikaci
proiektu: .,zabezpečení výstavbv" a registrační číslo proiektu
cz.06,2.67 l o.o / o.o / 16 _050/0002 780.
V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená příkazníkem náležitosti podle
předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je
příkazce oprávněn takovou fakturu příkazníkovi odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž
tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a příkazce není v prodlení se zaplacením
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fakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně
opraveného daňového dokladu.
Pokud příkazce uplatní nárok na odstranění vady dodávek a služeb ve lhůtě splatnosti
faktury, není příkazce povinen až do odstranění vady dodávky nebo služby uhradit kupní
cenu. Okamžikem odstranění vady dodávky nebo služby začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury.

Vlll.
Práva a povinnosti smluvních stran

Příkazník je povinen dodávat služby příkazci a plnit všechny své povinnosti podle této
smlouvy v souladu s platnými právními předpisy ČR a podle ČStv a evropských technických
norem souvisejících s předmětem plněnítéto smlouvy.
Příkazník je povinen zajišťovat plnění podle čl. lll odst. 1této smlouvy.
Příkazce předá ke dni účinnosti této smlouvy příkazníkovi 1 kompletní paré projektové
dokumentace, včetně dokladové části a kopii stavebního povolení pokud bude na stavbu
potřebné.

Příkazník a osoby jím pověřené mají po dobu trvání této smlouvy volný přístup do celého
objektu.

2,

3.

!x.
Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou porušením jeho povinností podle této
smlouvy anebo závazných právních předpisů. Příkazník je povinen činit veškerá opatření k
zabránění škod.

x.
Smluvní pokuty

Za nesplnění závazkú ze smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
a) za prodlení příkazníka s předáním služeb způsobem podle čl. Vl této smlouvy ve lhůtě

podle Čl. V. této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve v,ýši 0,2
% z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení;

b) za každé jednotlivé porušení povinnosti vypl,ývající z čl. Vlll odst. 1 až 3 smlouvy je
příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
této povinnosti;

c) v případě prodlení příkazce se zaplacením dohodnuté kupní ceny je příkazce povinen
zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 Yo z dlužné částky za každý, byť i
započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé
vdŮsledku skutečností zakládajících právo na smluvní pokutu, a to vjejí plné výši, tj.
v rozsahu krytém smluvní pokutou iv rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně.
VŠechny smluvní pokuty se vypočítávají z celkové kupní ceny s DPH dle čl. Vll odst. 1 této
smlouvy.

2.
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x!.
Odstoupení od smlouvy

odstoupeníod smlouvy se řídí ust. § 2001 občanského zákoníku, pokud nenídále stanoveno
jinak.
Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení příkazníkem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumízejména:

a) prodlenípříkazníka s dodáním služeb delším než 1-5 dnů;

b) pokud se příkazník rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. L82/2OO6 Sb.,

insolvenčnízákon, v pl. znění.
odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nab,ývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy
příkazcem z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy příkazníkem, nemá

příkazník nárok na náhradu jakýchkoliv od té doby vzniklých nákladů.

xI!l.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
Příkazník bere na vědomí povinnost příkazce zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část
třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č.34O|2OL5
Sb., o registru smluv, zák. č. LO6|L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, zák. č. L34|2OL6 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění. V rámci

vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy

nebo jejích částí ze strany příkazce nevyžaduje předchozí souhlas příkazníka.
Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými
statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku
pro jakékoli vztahy smluvních stran vypl,ývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají

význam pouze oboustranně podepsané listiny, resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné
písemnosti jsou bez právního významu.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden
příkazník.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s
celým obsahem smlouvy souhlasí.
Příkazník není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu příkazce svá práva a

závazky vypl,ývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se

vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
Příkazník je povinen písemně oznámit příkazci, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení
podle zák. č. L82|2OO6 Sb., insolvenční zákon, v pl. znění. V takovém případě je příkazce

oprávněn odstoupit od smlouvy.
Příkazník se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož jsou

služby hrazeny, provést kontrolu nákladů související s plněním předmětu smlouvy, a to po

dobu danou právními předpisy k jejich archivaci. Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při

výkonu finanční kontroly dle zákona č.320l20OI Sb., o finanční kontrole, v pl. znění.
Příkazník je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentace a dalších dokumentŮ
souvisejících s realizací zakázky do r.2028. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným

3.

1.

2.

3.

7.

9.
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12.

13.

§ *lii{ffiiť"
vzákoně Č.563/1991Sb., o účetnictví, vpl. znění, a v zákoně č.4gg/2}o4 Sb., o archivnictví
sPisové sluŽbě a o změně něktených zákonů, v pl. znění. Příkazník je povinen minimálně do
konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
Projektu zaměstnancŮm nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
NejvyŠŠÍho kontrolního Úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,AO"I, Platebního a certifikačního
orgánu (dále jen ,,PCO"|, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní sPrávy). je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroty součinnost.
PříPadné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnými orgány České republiky.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou
řídit právním řádem České republiky.
Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu
s ustanovením této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a
povinností z této smlouvy vypl,ývajících.

ť, !-. lql 8Ve Vimperku, dne: 6. 2,2078

Nedílnou součástítéto smlouvy je

Příloha č.2: Soupis služeb

Ve Vimperku dne:

PŘÍIOXY SMLOUVY

za příkazce

střední škola
záklaďlí škola,

3;:ť#:,$íťú,:,,,,fl. o.!ry::ob,řřiílu*
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Příloha č. 2

SOUPIS SLUŽEB

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP (dále jen TDS) má veškeré potřebné
odborné znalosti a další předpoklady pro řádný výkon níže uvedených činností.

TDS je povinen se důkladně seznámit a prostudovat veškeré dokumenty týkající se
předmětu zakázky, které je potřebné a úěelné znát pro řádný a úplný výkon činností TDS.

TDS je povinen:

- postupovat při výkonu činností řádně s vynaložením veškeré odborné péče,
v souladu s pokyny investora, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát;

- postupovat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými
normami a rozhodnutími vydanými příslušnými orgány státní správy a upozornit písemně
investora v případě, že by jeho pokyn výše uvedeným předpisům, normám či rozhodnutím
odporoval;

- dbát dodžování postupu stavby s projektovou dokumentací zpracovanou pro provedení
stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami,
předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo;

- v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové
dokumentace pro provedení stavby;

- seznamovat příkazce předem s veškenými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba
v průběhu stavby nastane;

- provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur
předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat
investorovi k proplacení;

- provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a
nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku;

- respektovatzáméry azájmy investora při realizaci předmětu smlouvy;

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví;
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- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřováním na,zjištění, zda jsou dodžovány
požadavky na BOZP, upozorňování investora a zhotovitelů na zjištěné nedostatky během
postupu prací; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;

- kontrolovatzabezpečenístaveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;

- organizovat kontrolní dny v návaznosti na postup realizace stavby a dodžování plánu

BOZP (včetně zápisů) podle průběhu stavby, obvykle 1 xza 2 týdny.W


