pííkaznísmlouva
o provádění občasnéhotechnické}o dozoru na stavbě

,,oBNovA LESŇCH CEST

A JEJICH ODVODNEM V LESICH MESTA DOBRICHOVICE,,

uzavřená podle u§tanoveni dilu 5 oddílu I Občanského ákoníku v platnén znění (§ 2430
až § 2444) .
1.

smluYní 3tranY

1.1.

Příkazce : Město Dobřichovice

Sídlo:

Vítova ól,

25229 Dobňchovice

Zastoupeno starostou : Tng. Petrem Hamplem
00241181,

ICo:

1.2.

Příkaznft : Imkaufex B & J Tichánek

Sídlo:
Telefon
e-mail :
ICo:
DIČ:

739 95 Nýdek 296
'176735 637
jt ichane

k

@,at las,

cz

14611694
CZ432o08408

snrluwí strany sjednávají, že ávazkový ,lnab. založený touto sí ouvou
občanskéhozákoniku ČR (zákon č, 89 / 2012 Sb. v platném znění),

2.

se bude

řídit r€ámem

Předmět §mlouvY

2.1, Předmětem plněníje

2.1.1-

:

činno§t technického dozoru investola (dále jen TD]) v průběhu výstavby qýše
uvedené stavby
2. 1. 1, 1, před.ání staveniště áotoviteli
2.1.1,2, posuzování a schvalování realizačnídokumentace áotovitele, montrižni

dokumentape áotovitele, tecbnologiclcých postupů prováděni pací,
kontlolního a zkušebního plránu, použitímateriálů
2.1,1,3. průběžnou kontrolu kvality Fováděných praci
2.1,1,4. konlrolováni a přejímání nebo schvalování dílčichčá§ti §tavby, klelé
budou zakryty dalšími pracemi a povolováni pokačovat v dalšíchpracích
2.1,1.5. pořizování fotodokumenlace p.ováděných a přejímaných prací
2.1.1.6, svolávání a vedeni kontro]rúch dnů stavby /minimáhě lx za dva íydtty/,
pořizování zápisů z nich
2,1.1.7. uvádění do provozujednodivých fuŇčních části díla
2,1,2. \.ýkon nebo pomoc při úkonu finančníhodozoru investoía
2,1.2.1, kontrola souladu množsM lykazovaných a provedených praci
2,7.2.2 _ schvalován podkladů pro fakturaci
2.1,2,3. pomoc pň sepisování dodatků k SoD

2.1.2,4. poínoo pfi cenoaých jednáních a pojedn|ání změnových listu a řešeni
situaci při vicepn{cích a méněpracích
2.1.2.5. fievzetí dokottčeného díla a piedání příkazci do uživáli
2.1.3, zasfupování, pomoc a činnost při uvedenl stavby do užváúrí
2.1,3.1. kontrola projeklové dokumentace skutečnéhoprovedení stavby
2.1.3.2. připtava a iéast na tecbnichých prohlídkíah a testech
2.1-3-3. piipíaya a úěast na uvedení stavby do provozu
2.1.3.4. kontrola od§traněni vad
2.2. Veškeá činnost bude prováděna Josefem Tichrfurkem s odbomou péčís cilem Mjit zájmy
pňkazae ve všech flázích Yístavby ta]e, aby bylo zajištěno plnění požadavkůpříkazce na
technické a užitnévlastnosti stavby, na životnost a minimalizaci a nenáročnost budoucí
údížbystavby, na optimalizaci ceny financovaného díla a na kooldinaci výstavby.
2.3. Veškelá činnost bude zaměiena na kvalitu stavebnich prací. Důraz při činnosti bud€ kladen i
na koítrolu bezpečnosti prováděných praci, kontrolu poádku na staveništi a pracovištích,
kontrolu olganizace pácí vzájmu zachování bezpečného pohybu oblvatel a zajištění
bezpečného provozu na komunikacich dotčených qístavbou a zfuoveň na oahranu příIody v
okolí stavby.
2.4. Pfi své činnosti se příkaník bude řídit platnými zákony a wbtáškami ČR, platnými česlcýrni
normami lzhhuiícími se k prováděným praclm,
2.5. Činnost příkaznika bude prováděna v souladu s pokFy pňkazce. Příka_úík\,ystupuje
jménem přikazce,

J. Cena oraci
3.1,

Přikazník provede

:

práce uvedené v bodě 2,1.1./ doba výstavby celkem 3 měsice za 32 000
píáce uvedené v bodě 2.1.2. z-a 5 000 Kě
práce uvedené v bodě 2.|.3. za2 0o0 Kě

Kč

Celková cena qýše uvedených prací přikazníka bez DPH je 39 000 Kč.
cer]aÝčelné2lo/o DPH je 47 190 Kč.

v

ceně přikazníka jsou za}muty všechny přímé a nepřímé náklady na prováděni prací
pňkanikem uvedených v této smlouvě.
3.2.

4.

Termín Dřací

4.1. Činnost příkaaíka podle odstavců 2.1.1. až 2.r 3. bude probíhat v období od |.2.2011 do
31.8.2017. Pokačování praci po konečnémtermínu íealiace je možnéna žkladě dodatku.
4.2, Činnost příkaznika podle odstavce 2.1,1. začne po podpisu srnloulT,

5.

Podklady Dro uzayření §mlour.y

mezi přikazcem a přikazníkem,
S,2.Projektová do1,:umentace, Llerou rypracoval xG 28 s,r.o., Kolbenola 610/26, 190 00
Praha 9, archiv. č, XG 1ó so04, datum 10/2016. hlavni inženýr projektu p. Ing Petr Šarman,
5.1_ Jednráaí

6. sDoluDů§obení

Dřftazce

ó,1, Přikazce vydá přikaaíkovi zmocnění k jedrr,íni ve smyslu zajištění a umožnění plnění
pŤedměfu síúou\,y,pokud bude potřeba,
6.2, Přikazce souhlasí, aby ťíkazníkpoužil pro plnění předměfu smlou\T ťetích osob.
6.3, Příkazce zajistí povoleni vstupu příkazrúkovi na pozemek a na stavbu v souvislosti se
zajištěnim plněni př€dmětu sn,úou!T,
6,4. přikazce posk},tne přikazníkovi potřebné technické, ekonomické, smlwrrí a ča§ové údaje a
informace k zajištění plnění předmětu sÍnlow].

7. SooluDů§obení DřftaznfuÁ
7,1. Pňkazník bude jednat ve věcech předmětné stavbyjménem příkazce,
7 .2. Piikaznlk zajistí plrrění požadavků příkazce, §e helými bude sezllrámen.

7,3. Případné zprá\,T či fotodokumentaci předá příkazník ve formě záenamu na
prostřednicMm e-mailu. Přeďíní muže být i osobně i poštou,

8.

CD

nebo

Platební DodmínkY

Za práce budou fakturovány postupně mě§íčně v poměru k realizované óásti stavby.
8. 1 , Zdanitelné plněni nastane v den \Tstayení faktury
8.2, Fakbrra bude mit splatnost 21 dnů od obdržení příkazcem. Faktura musí obsahovat
náležtosti daňového dokladu. Při neúplirosti nebo nespá\Ťosti je objednatel opá\,něn ji
wátit a běh splatnosti se zastaví, Nová doba splatnosti začne běžet od doručenífakfury nové
nebo oprayené, smlu!,ní pol-uta za každý den prodleni splatnosti faktury ěini0,1% z
hodnoty fakfury8,3. Příkazrúk odpovídípříkazci za škody způ§obené poíušenímpovinností staírov€ných touto
8.

1

,

smlouvou.

9.

záyěrečná ustanovení

Smlouva je lyhotovena ve 2 \ryhotoveních a nabývá platnosti a účinnostidn€m podpisu,
9.2, Jedno \Thotovení ob&ž příkazce ajedno \Thotovení obdržípříkazník.
9.3, Tato §mlouva můžeb]ýt měněna či dop]ňoviána pouze formou pisemných dodatků, kleré
podléhajísouhlasu obou smlu\ryrich §tra[
9.4. Smlur,rlí strany prohlašují, ž€ futo sm|ou!,ir uzaťeli vá,žně, podle své pravé a svobodné lrile
a na dťtkaz pravdivosti tohoto plohlášeni připojuji ke smlouvě své podpisy.
9.

1

,
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