příkazní smlouva
č.j.al1l lo l 2oa6

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

I

PŘíKAZCE na 5traně iedné:

Město Dobřichovice
Vítova 61
252 29 Dobřichovice
zastoupena starostou ln8. Petr Hampl

tčo:0o2+ttsl

Dlč: czoo241181

PŘíKAZNíK na straně druhé :

ln8. Petr Šiška
Kolová 1549/1
153 00 Praha 16

lčo : 7o550581, DIč : cz63o8o1o588
bankovní spojení : KB Praha 7
l o1oo

č, úau | 5I-2442770257

l. předmět smlouw

1)

Předmétem 5mlouw je:
zaiištění a realizacé zadávatelské činnosti Wplývaiícíchze znění zákona o
zadávání véřeinÝch zakázek č. 13412016 sb. v platném znění s účinnostíod
1.10.2016, pro vtýběr dodavatelů V€řeiných zakázek v průběhu roku 2016 a
2017 včetně.
Každéjednotlivé plnění této smlouvy bude upřesnéno objednávkou, kde bude
přesně specifikován název, rozsah a termín Veřejné zakázky, zároveň však
nevzniká povinnost příkazce plnění smlouW V každém případě zadat.

2)

zajištěni a realizace zadavatelské činnosti se podle této smlouvy rozumí
uskutečnění Vtomto článku uvedených právních úkonůjménem příkazce nebo
uskutečněníjiné,dále uVedené činnosti a to na účetpříkazce.
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3)

Příkazník je povinen plnit své povinnosti dle tohoto článku V řádných termínech,
Tam kde plnění úkolu nevyžaduje provedení píáVního úkonu, předání zprávy
příkazci apod., je příkazník povinen příkazci na jeho žádost splněnísvého úkolu

dostatečně prokázat.
4)

5)

Příkazce současně podpisem této smlouvy Uděluje příkazníkovi plnou moc ke
všem právním úkonům,které bude příkazník jménem příkazce vykonávat na
základě této smlouvy.
Příkazník se obecně ke každéobjednané zakázce zavazuje víámci odkazu na
zákon č. 134/20].6 sb :
a) zahájit svoji činnost na základě uýzw - objednávky - příkazce
b) pro Výzvu dodavatelům navrhnout: požadovanou základní a Přoíesní
způsobilost, kritéria ekonomi.ké a te.hnické kvalifikace a kritéria pro
jeho
hodnocení nabídelr a pak ie konzultovat s příkazcem a respéktovat
připomínky
c) na základě pověření poskytovat dodavatelům zadávací podmínky
dj- zajistit přúem písemných žádostí o dodatečné informacé kzadávacím
páarinta., zpřacování dodatečných informa.í or8anizačního a procesního
charakteru, zpracování dodatečných informací týkajících se předmětu p|nění
veřejné zakázky ve spolupřá.i s příkazcem
e) zalisiit doručenídodatečných informací kzadávacím podmínkám
uchaz€čům, kteří si objednali/vyzvedli zadávací dokumentaci, a to ve Ihůtách
dle druhu zadávacího řízení, a to podle dne doručenípísemnéžádosti
uchazeče
f) zaiistit provedení povinné administratiw spoiené s příjmem došlých nabídek
dodavatelů
g) po dohodě s příkazcem a na žákladě pověření sestavit komise pro otevírání
-ouet"t hodnocení nabídéks účastízástupců příkazce, jmenovat členy
komise "pří§lušnými jmenovacími dekrety a če§tným prohlášením o střetu
záimů, nebo přijmout roli pověřené osoby dle rozhodnutí zadavatelé
organizačně zalezpečit otevírání obálék a formální správnost otevírání
h)'obálek
včetně vedéníprotokolu o otevírání obálek v sídle příkazce dlé
jednání komise pro otevíráníobálek, nebo v pozici pověřené osoby
i) ;ajistit formální správnost á úplnost zprávy o posouzení a hodnocéní
nabídek dle jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek nébo
v pozici pověřené osoby
j} ověřovat splnění kvalifikačníchpředpokladů hodnocené nabídky dodavatele
dle jednání komise, nebo v pozici pověřené osoby
k) zajistit formální spřávnost a úplnost zpráW o posouzení a hodnocení
nabídek d|e jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nebo

l)

v pozici pověřené osoby

piedání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek příkazci - do tří dnů po
ukončení činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídelr nebo v pozici
pověřené osoby
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m)oficiálně oznámit všem uchazéčůmvýběr neivhodněiší nabídký případně
oznámit zrušenízadávání véřejnézakázky
n) sumarizovat a uspořádat dokumentaci o zadání veřéiné zakázky

Příkazník je V souladu s ustanovením §2 písm e) zákona č. 32o/2oo7 sb. o
íjnančníkontrole Ve veřejné správě a o změně někteřých zákonů (zákon o
finančníkontrole ), Ve znění poždějšíchpředpisů, osobou povinnou 5polupůsobit
při \^!ikonu finančníkontroly prováděné V souvjslosti s úhradou zbožínebo služeb

6)

z

veřejných rnldajů.

Příkazník se zavazuje kuchování účetníchzáznamů a dalších relevantních
podkIadů souvisejících s dodávkou služeb dle platných práVních předpisů.

7)

Příkazník je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k\^/konu kontroly
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících

8)

5

plněním zakázký a to po dobu 10 let po skončení zakázky.

ll.
a)

Příkazce se zavazuje zaplatit za provedení činnostídle této smIouvy dle
jednotlivých objednávek příkazníkovi smluvní ceny podle druhu zadávacího
řízeni:

b)

tjplata

Poptávkové řízení na služby, dodávky a stavební přáce do vtíše zakázky
v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH Ve výši .............. 6.500,- Kč ( stovy :
Šesttisícpětsetkorunčeských) bez DPH
Poptávkové řízení na stavební práce do vtíšezakázky v hodnotě nad 50o tis.
do 1 mil. Kč bez DPH Ve výši .,.,.,.......,..,..,.,.............. 8,500,- Kč (stovy :
osmtisícpětsetkorunčeských ) bez DPH
zakázka malého .ozsahu a Podlimitní zakázka ve zjednodušeném řízeníve
uyši
......... 14.000,- Kč (slovy :
Čtrnócttisíckorunčeských) bez DPH
Podlimitní zakázka na stavební práce nad 50 mil, Kč bez DPH Ve Výši
28,500,- Kč (slovy : Dvacetosmtisícpětsetkorunčeských) bez DPH
Nadlimitní zakázka na služby, dodávky a stavební práce ve \^iši
35.500,- Kč ( slovy : Třicetpěttisícpětsetkorunčesbých) bez DPH

,.........,...............,...

Pokud se k soutěži nepřihlásil žádný účastník,nebo bylo příkazcem z důVodu
§ 127 zákona žrušenozadáVací řízení a příkazník řádně splnil sVé povinnosti
ukládané Vtéto 5mlouvě a objednáVce, náleží příkazníkovi paušální úplata za
poptávkové říz€ní bez rozdílu ve \^/ši 5,ooo,- Kč ( slovy : Pěttisíckorunčeských
)
bez DPH, pro zakázku malého rozsahu a pod|imitní zakázku ve zjednodušeném
řízení ve vliši 1o.50o,- Kč ( slow : Desettisícpětsetkorunčeských) bez DPH, pro
podlimitní zakázku na stavební práce nad 50 mil Kč bez DPH Ve Výši 25.ooo,- Kč (
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slow : Dvacetpěttisíckorunčeských) bez DPH, pro nadlimitní zakázku Ve

\^rši

30.000,- Kč ( slow : Třicettisíckorunčeských)bez DPH

c)

Příkazník je opráVněn Vystavit daňo!ý doklad po uskutečněnízdanitelného plněni
kterým
ukončeníprocesu \^y'béru zhotovitele a předání souhrnné zpráW o
průběhu celé soutěže příkazci. splatnost daňový dokladů se sjednáVá na 14 dnů
po jejich doručenípříkazci.

je

d) Příkazce společně s řádným daňovým dokladem obdržísouhínnou zprávu
průběhu celé soutěže.

e)

f)

o

Vícenáklady 5po.iené s činnostípříkazníka dle této 5mlouVy nejsou přípustné,
Uv€dené ceny nezahrnují :
spráVnía jiné poplatky
Náklady na rozmnožování dokumentace nad sjednaný počet pět Vyhotoveni

-

lll. střet záimů
Příkazník, osoby jemu blízké,osoby právnické, kde je on sám či osoby jemu blízké
společníkem, akdonářem či členem orgánů, nesmí b\it účastníkemVeřejné zakázky,
lderou zajišťuje,

lv. povinnosti příkazníka

a)
b)

c)
d)
e)

f)
8)
h)

i)

Postupuje při zařizovánízáležitostí s odbornou péčí.
Vykonává příslušnéčinnosti podle pokyn ů příkazce a V §oulad u s jeho zájmý které
zná, dodržuje ustanovení této smlouvy a případné odchylky jeho jednání nesmí
ohrozit zájem příkazce,
Případné odchylky či nové skutečnosti při zařizování této smlouvy neprodleně
sdělí příkazci písemně.
Případné dalšípokyny příkazce nad rámec postupu prací Vyžaduje písemně včas,
aby nebyl ohrožen postup práce příkazníka dle této smlouW,
Má právo odstoupit od této smlouvy za předpokladu, že pokyny příkazce.isou
V rozporu s plněním této smlouw či jsou v rozpoíu se zákonem, a to s úplatou
uvedenou V čI. ll, odst. c).
le povinen informovat příkazce o zásadních otázkách postupu zařizování této
smlouvy kdykoliv bude přikazcem Vyzván.
le povinen předat bez zbytečnéhoodk|adu Vše, co při zařizování za né]' převzal.
Je povinen zdokladovat a předat příkazci Veškerou dokumentaci při jakékoli
Variantě ukončenítéto smlouvy.
le povinen zařídit záležitosti dle této smlouvy osobně, a nebo prostřednictvím
jiných osob. V takovém případě přebírá odpovědnost, jako by jednal 5ám,
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j)

Je povinen chránit a zachováVat obchodní, hospodářské a služebni tajemství

příkazce, jakož i mlčenlivost o skutečnostech, které se při sVé činnosti podle této
5mlouW dozvěděl a které by mohIy ohrozit či poškodit dobré jméno příkazce, a to
i po skončeni platnostitéto smlouVy.

)

v. povinnosti příkazce
a) le povinen předat příkazníkovi včasaVp]némíře Veškeréinformace aVěci, které
jsou nutné k zařízení záležitostí podle této smlouvy a to především V oblasti

b)
c)

právní, věcné a osobní, které by mohly při zařizovánívzniknout.
Poskytuje bezodkladně spolupráci a součinnost.
VytVáří na svůj náklad podmínky pro práci příkazníka, když bude jeho činnost
probíha1 V sídle příkazcé.

Vl. sankce
a)
b)
c)

Příkazník odpovídá

vll.
a)

b)
c)

za škodu způsobenou příkazci podle § 2894 a

násl.

občanskéhozákoníku.
sjednáVá se smluvní pokuta 0,05% denně za prodlení splněním peněžitých
závazků.
Příkaznik odpovídá příkazci za to, že jeho činnost neporušíustanovení obecně
záVazných předpisů, neohrozí majetkové zájmy a dobré jméno příkazce. Při
porušenítétopodmínky má práVo příkazce odstoupit od smIouvy bez náhrady.

platnost, účinnost,trvání a zánik smlouw

5mloUVa nabýVá platnosti a účinnostidnem podepsáníoběma smluvnííni
strana mi.
UžaVírá se na dobu určitou do 31, 12. 2017.
Tato smlouva zaniká :
ca) dohodou,
cb) \^ipovědí příkazníka ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
\^y'poVěd'doíučena,
cc) odvo|áním příkazce,
cd) odstoupením od smlouw ze zákonných důvodů,a vpřípadě porušení
podstatných záVazků ztéto smlouvy, za něž se považuje odborný výkon

činnosti příkazníka a prodlení delšínež 30 kalendářních dnů splněním

peněžitých záVazků,
Úkony týkajícíse zániku smlouvy musí blh učiněny písemnou formou.
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d)

smlouva zaniká okamžitě zánikem jakékoli ze smluvních stran bez práVního

nástupce.
e) Zánikem smlouvy zaniká příkazníkovi plná moc udělená příkazcem.

vlll. závěrečná ustanovení
a) Veškerédodatky této smlouvy mohou b\^ pouze v písemné formě.
b) Tato smlouva je Vyhotovena ve třech stejnopisech, které majícharakter originálu,
a z nichž dVě Vyhotovení obdržípříkazce a jedno příkazník,
c)

V ostatním se smluvnístrany řídíobčanskýmzákoníkem č. 89/2012

znění,
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