pííkaznísmlouva
č-j. 228 t 05 l

2o|4

uzavřená Dodle § 2430 a ná§l, obč. zák mezi

PŘÍKAZCE

:

na straně iedné :

Město Dobřichovice
vítova 61

252 29 Dobřichovicc
Zastoupena slarostou ing. Petrem Halnpleln
tčo: o0:+l t8l

PŘj}l\ZNÍK

na straně druhé :

Ing. Petr Šiška
Kolo\,á 15,1911
l53 00 Praha 16

IČo : 7055058i. DIČ: CZ6j08010588
bankovní spo.jcni : K]J Praha 7
č. účtLl: 51-24.12l 10257 ] 0100

I. Předmět smlouw

1)

Předmětem smloulry je souhmně :
Zajištěnía re.lizace zadavetelské činno§ti lyplývajicich ze zněDí zákona č.
13712006 Sb. v platném zněni pro výběr dodavatelů V€řejných zak,ázek na

akci

:

\aELKooBJEMovE

JsDIt DoBRlcHovlcE(

Plnění této smlouv_v bucle upřesněno objed á\kou, kde bude přesně spccifikor án
název. rozsah a tennín Veřejné ZakáZk,v, Zároveň všali ncl,zniká povlnnosl
příkazce plněni snllou."1,r, každémpřípadě zadat,
2)

Zajištčnia rca]izace zadavatclskó činnosti se pod]. této smlou!), ťozuni
Llskutečněni v tomto čliinl(u uveden]ich plá\,níc],] úkonůjménen piikazcc nebo
uskutečnění j iné. dále u\.edené činnosti a to na účetpiikazce,

)

3)

Příkaznik .ie povincn phlit svó pol,innosti dle tohoto článku v iádných tcrnlínech,
ram kde plnění úkolu nevyžaduje plovedení práuího ilkonu. přediiní Zprá\l
přkazci apod,, je piíkazník povinen piíkazci na.ieho žádost splnění s\,ého ilko]u
dostalečlř piokáZat,

:l)

přikazce současnčpodpiscm této strrloulJ udčluie příkazníkovi plnou moc kc
\šem prá\,ním úkonům.které bude příkazník jméiem piíkazco Yvkonár,at na
Zákl adě této smlou!f

5)

,,

Piikazník se k objednané ,zŇéuce
Sb:

zava:zuje

r úmci odkazu na zákon č, 137/200ó

a) zahájit svoji činrrost na základě výzvy objedná\-k), příkazce
b) pro rÝzlu Zájemcúm naťrhnout kTitóťja pťo hodnoceni nabídek apakje
konzultovat s piíkazcem a respektovatjeho připoninl§ - do dcseti pracovních
rlnů po zahájeni činnosti
c) na zákiadě po\,ěiení poskj,to\at Záiemcům zadárací dokumentaci
d) zajistit příjcn píscmných žádostío dodatečné infonlace k zadá\,acím
podnin]dm, zpracování dodatcčných iníbrmacíorganizačníhoa ploccsniho
charakteru, Zpraco!ání dodalečných itlfolmací týkajíc'clr sc předmětu plnění
reřejné zakázk_l vc spoLupráci s piikazcen,t
e) zajistit donrčenídodatečných inlbrmací k Zadá\,acím podnrinkám uchaz<čům.
kt..ií si ob|ednali./llzr,edli zadávací dokunentaci, a to nejpozději do 6 dnů ode
dne doručenípísemnéžádosti uchazeče
i Zajistit plovedení povinné adliinisrrad\), spojené s pŤí.jmem doš]ých nabidek
zhotovitc]ů
g) po dohodě s příkazcem a na záklaciě po\,ěřeii sestavit komisi pro oter,íráni
obálck s účastíZástupcil piikazce
h) organizačně zabe7pečit ote\irání obálek a formální sprá\nost otcvíťáníobá]ek
vč.tně \,edeni proloko]u o otevíriiníobálek v sídle piikazce
i) o!ěřo\.at splnčníklalilikačnich předpokladů na základě pláce kornisc ,
součástíaktu otevírání obálek
na základě pověiení sestavit ná\rh složeníkomise pro posouzeni a hodnoceni
nabidek a po odsouhlasení zadavate}em jmenoval člel,v komise příslušllýnri
jmenovacími dekeq,, na žádost příkMce tuto komisi doplllit odborník},
iejpozději do tří dnů po skončeni ]hů§,k podriní nabídek
k) Zajistit fomální správnost a úpinost zpráq,o posouzení a hodnocení nabídek l průběhu jednáni komise pro posouzení a hodnocení nabídck
l) přcdáni zpráq, o posouzení a hodi,locení rubídek příkazci - do tií dnů po
ukončeni činnosti komise
m)oficialně oznámit \,šem uch:žečům!ýběr nejvhodnějši nabídk,v. připadrrě
oznámit zrušcnízadá\,áni vcřejné zakáz,L],, - do tří dnů po výběťu nejrůodnč}ší
nabídky
],t) sunarizovat a uspoiádat dokumenlaci o Zadání veřciné ZakáZky

j)

6)

Příkazník je

l, souladu s ustanovením §2 písm e) zákona č, 320/2001 Sb. o
finančníkontlole ve veiejné splál,ě a o Změlrě někteďch zákonů ( zákon o fitlanclli
kontrole ). l,e zněni pozdějšich picdpisů. osobou povirutou spolupůsobit pi,i

!ýkonu inančníkonrro]y p.ováděné \ souvislosti
Z

s

ilhradou Zbožínebo služeb

vciciných výdajů,

7)

Zavazuje k uchování účctnichZáznamů a dalšíchrelcvantnich
podkladů souvisejících s dodávkou služeb dle plalných prárrrich předpisů,

8)

Příkaznik .ic navíc povincn unožnit osobám opráÝněn]i,n] k qikonu kontrol,v
projektu. Z íěhožie zakrika hrazena. prc\,ésl kontro]u dok]adů souYisejicích
s plněnirr, zakázkv. a to po dobu 10 let po Skončerri zakázky.

Přika7ník

s.

ll.
a)

Ú rrla

ta

Příkazce se zavazujc zaplatit za plovedeúíčjnnostj dle této srn}ouly dle objedrrál,k_v
piíkazníkovi snrlulní cenrl podle diuhu Zadávacího řízeDí:

Podlimitni zakáZka na stavební práce nad 1 0 mil. Kč bez DPH ve \]iši 25.000,Kč ( slo!) : Dyacetpčtti§íchkorunče§ký.h) bez DPH.

b) Pokud

sc k soutěži 11epiihlási1 žádný účastník.žádný nesplni} jeho kťiléria, llebo
přikazcem
nebyl
7iakébokoli\,6i,ro6u 1,ybrán a piikazník řádnč splnil sr,é
povinnosti ukládané v télo smloul,ě a objednávce. rrálcžípříkazníkori paušání
úplata !e výši 15.,100,- Kč ( slo\,1, : Patnáctti§ícč§,řistakorunčeských) bez DPH,

c)

Přikazník jc oprrivněn rl,stavit dalior,l], dok]ad po uskulečněllíZdarlitc]ného p]něni.
kterýT,n je ukončeníprocesu \ýběru ÁLrlovitele a předání soulrmné zprar1 o
prubčhu ccló soutěže příkazci. Splahost daňoť dokladů se sjednává na 14 clnů po
jejich doručenípříkazci.

d) Přikazce společně s řádným daňorlim

clokladerrr obdrži souhrnnou zpril LL o

prťtběhu celé soutěže.

e) vícenáklady spojené s činnostípiíkazníkadie

f)

této snllouvy nejsoli přípustne,

llr,ederré oeny nezahrnuji:
- Sprár,ni ajiné poplatk1,
- Náklady na rozmnožor,áli doktrmentace nad s.jednaný počet pěl l,vhotovent

lll.

Střet záimů

PŤíkazník,osob,v jemu blízké,osob,v prár,nickó, kdeje on sán či osob_v jcmu blízké
společnikem. akcionářem či členenr orgánú, nesmí bit účastníkemveřejné zakázkv.
kterou Zajišt'uje.

4

lv. povinnosti příkazníka
a)

PosttLpuie při Zařizo\.ání záležitosti s odbornou péčí,

b) \rykonává příslušnéčinnoStj podle pob,nil piíkazce a v souladu sjeho Zájm},. kteťé

c)
d)
e)

n
p)

h)
i)

j)

2ná. dodržuje ustanoYení této smloury, a případné odchylkv jeho jednání nesmi
olťozil záicm piíkazcc.
Připadné odchylkl či no\,é skutečnosti při Zaiizo\,ání této smlou\), neprodleně sdě]í
přikazci piscmně.
Případnédalšípolrlny příkazce nad rámec postupu praci q,žaduje písemně \óas.
ab), neb},l ohíoženpostup práce liika,míka dlc této smlou\,),
Má právo odstoupit od této smlouÝ,l za piedpok]adrr. že pokynr příkazcc j.otr
v rozporu s plněnim této smlou\,} či .isou v rozporu se zákonem. a 10 s úplatou
uvedcnou \,č1, lL odst. c),
.Ie pol,inen inlórmovat příkazce o Zásadních otáZkách postupu Zaiizo\ání tóto
.l1.1ou\r kd\ko,]\ tsrrdc
lritkazcern rlzrrr,
Je polinen piedat bez Zb}tečného odkladu vše. co při zařizoviiní za néj převzal.
Je povinen zdokladolal a přcdat přikazci veškelou dokumentaci pii jakékoli
variantě ukončenítéto smlou\,).
Je pol,inen zaiídit Záležitosti dle této snrlour1 osobně. a nebo prosliednictvim
.jiných osob, V takovém případě přebírá odpovědnost..jako b] jedna] sám.
Je poYinen chránit a zachovávat obchodní. hospodářské a služební tajemstvi
piíkazce,.iakož i mlče.]ilost o skulečnostech. keré se pii své činnosti podle této
snlloury dozvěděl a které by mohl,r ohrozit či poškodit dobréjméno příkazcc. a !o i
po skončeni pjatnosti télo smlort\,J.

v.

povinnosti příkazce

a) Je povinen piedat piíkazníkovi včas a v plné míie leškeréinlbrmace a 1,ěci. které
jsou nutné k Zaří7cDí Záežilosti podle této smloull,a to předcvšínr v oblasti prír nr.
věcné a osobní. které by rlol,tll,pii zařizování vzniknout,
b) Posky,tuje bezodkladně spolupráci a součirurost,

c) v},tváři na svůj náklad podmínk1, pro práci příkaznika. lrdyž bude.ieho činnost
p.obíhal v sídlc příkazce.

VI. Sankce
a)

Příkazdk odpovídá za škodu zpúsobenou příkazci podlc § 2894 a
občanskóho 7átoníkll

Dásl,

b)

Sjednává se smlrtvní pokuta 0,05% denně za prodlcní s plněním peněžitj,ch

c)

Piíkaznik odpo\,ídá píikaz.ci za to, že jeho čiDnost neporuší ustano\ení obeunc
závazných předpisú, rreohrozí majetkor,é zájmy a dobró jméno piíkazce, Pii

zár,azkú,

porušení této podminkv má prár,o příkazce odstoLlpit od sm]ouvy bez náhrad1,.

VII. Platnost. účinnost.trvání a zánik smlouw
a)
b)
c)

d)
e)

Smloul,a nabývá platnostj a ilčinnosti dnem podcpsání oběna sn, uvnínli strananli,
Uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2016,
Tat<l smlrlul,a zaniká :
ca) dohodou,
ob) r,ýpověrlí příkazníka ke konci měsíce následu.jícího po měsici. v něnrž b_,-la
\ípověď doručena.
cc) odvoláním příkazce.
cd) odstolLpeiím od smlou\,), ze zákonných dirvodú, a v případě porušeni
podstatných Závazkťt Z léto smlouq,. za nčžse považuje odbonrý ri,kot]
čirrnosti příkazníka a prodlení de]šínež 30 kalendáiních dnů splněnim
_ pcnčžil]*clrzávazků.
L]kon\ q:4iající se Zfuriku srnloury musi býl učiněn!, písemnou formou.
Sn']ouva zaniká okamžitčzánikern jakókoli zc sn uvních sffan bez prál,ního
náslupce.
Zánikem snrloul,-l zaniká piíkazníko\ i piná n,toc udělcná příkazcen,

vI

. závěrečná ustanovení

\reškeré dodatk},této smiour.l,mohou bjt pouzc \.pisen!]é fomlč.
b) rato smlour,a je r,)lroto\enave tiech stejnopisecl]. kteró maií charakter origit]álu. a
z nichž d\,é \,1hotovcní obdržípřikazce ajcdrro přikaznik,
c) V ostatnín se ýnluvní stran}, řídí občanskýn zákonike]I č. 89120 ] 2 Sb, \ p]atném
a)

a]ěnj,

v l)obřichovicjch

dne 0l,08,20l6

piikazce

přikaaik

--§$.Wť"

