
Mésto Holice

Smlouva o poskytovéni sluieb é. MUHO-SML/165I2019
Technicky dozor investora pfi realizaci stavby

Rekonstrukce elektroinstalace v budovéch Zé Holice,
Holubova 47

Smluvni strany

Obiednatel:

Poskflovatel:

Mésto Holice

Sidlo - adresa:

Zastoupen:
Osoby oprévnéné jednat
ve vécech technickych:
IC:
DIC:
Bankovni spojem’:

LIMMA CZ s.r.o.

Sidlo - adresa:

Zastoupen:
Osoby oprévnéné jednat
ve vécech technickych:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:

Sp. zn. zépisu v OR:

Holubova 1, 534 01 Holice
Mgr. Ondfejem vybornym, starostou mésta

Ing. OndFej Chlanda, p. Frantiéek Capek
00273571
C200273571
Komeréni banka as.
(2.0. 19—1628561/0100

Tflmy Pfelouéského 1599, 535 O1 Pfelouc":
Liborem Matouékem

Libor Matouéek

27488233
CZ27488233
Komeréni banka a.s.
35-4958650237/0100
vedgném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil
C, vloika 21987, ze dne 16.01.2006

uzavfely niée uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o poskytovéni sluieb na vykon
technického dozoru investora (déle jen ,,sm|ouva“):

1. PFedmétem plnéni dle této smlouvy je komplexni zajiétém’ sluieb technického dozorg
investora vprfilbéhu reaiizace stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace vbudovéch ZS
Holice, Holubova 47“ avéech souvisejl'cich éinnosti nezbytnych pro Fédnou realizaci

Clének l.
Pfedmét smlouvy

uvedené stavby.

2. Poskytovatel se zavazuje, ie pro objednatele vykoné éinnosti vrozsahu a za podminek
stanovenYch touto smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli Uplatu ve vyéi a za podminek stanovenych touto
smlouvou.
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Mésto Holice

élének ll.
Rozsah éinnosti

1. Poskytovatel se zavazuje vrémci plnéni pfedmétu této smlouvy zabezpeéit zejména
nésledujici éinnosti:
8)

p)

Q)

seznémit se 5 projektovou dokumentaci stavby, stavebnl’mi povolenimi, smlouvou o dilo
uzavfenou mezL objednatelem a zhotovitelem stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace
v budovéch ZS Holice, Holubova 47“ (déle jen ,,sm|ouva o dilo“) a s obsahem
vydanych sprévnich rozhodnuti,
L'Jéastnit se na pfedéni a pfevzetl' staveniété,
podilet se na prfibéiném dopracovéni a zménéch realizaénl'ch dokumentaci (Uéast na
jednénich/poradéch a mistnich éetfenich),
dohliiet nad provédénim stavebnl’ch praci, jejich souladem spfedanou projektovou
dokumentaci a uzavfenou smlouvou o dl'lo, nesmi byt provédény préce nad rémec
smlouvy o dilo bez jejich odsouhlaseni, jakékoli zmény musi bylt Feéeny ve zménovém
Fizem’,
kontrolovat dodriovéni podminek stavebniho povoleni a jinf/ch zévaznych sprévnich
rozhodnuti vydam’rch ke stavbé p0 dobu realizace stavby,
kontrolovat dodréovéni stavebniho zékona a daléich pFedpisO, norem a zévaznych
pokym‘] vitrobcfl materiélfl a dodévek, dohliiet nad provédénim pfedepsanYch zkouéek
materiélfl, konstrukci a praci a zajiét’ovat doklady o nich,
spolupracovat s autory projektu, koordinovat poiadavky autorskych dozora projektantfl a
zhotovitelfl, koordinovat pra’ce vice zhotovitelfl pFi soubéhu praci,
provéfovat éésti stavebnl’ch praci, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupné a pofizovat zépisy o této kontrole véetné fotodokumentace,
kontrolovat vécnou a cenovou sprévnost a Uplnost ocer'lovacich podkladfl a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo s tim, 2e fakturované poloiky musi
bS/t dCIkIadné provéfeny a nesmi byt fakturova’ny poloiky, které nebyly dodény; déte
zajiét’uje jejich pfedéni objednateli k proplaceni,
vést pfehled éerpéni jednotlivych poloiek rozpoétu z hlediska jejich nedoéerpém’ nebo
pfeéerpéni,
zajiét’ovat 0d uiivatele protokolérni potvrzeni dodévek, které maji charakter movitych
véci (L'Jéet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (L'Jéet 028) pfed potvrzenim
zjiét’ovaciho protokolu,
navrhovat a provédét opatfeni na odstrafiovéni nedostatkfl a vad projektové
dokumentace ve spolupréci s projektantem,zhotovitelem stavby a objednatelem,
dohliiet nad Fédnym vedenim stavebm’ch dem’kfl, zaznamenévat véechny skuteénosti
rozhodné pro F‘édny prflbéh stavby, kontrolovat zépisy zhotovitele a vyjadfovat se k nim,
odsouhlasovat a projednévat dodatky a nutné zmény dokumentace, které neprodluiuji
lhfltu vystavby a nezhoréuji parametry stavby; ostatni doplfiky azmény pfedklédat
s vlastnim vyjédfenim objednateli,
ovéfovat sprévnost véech névrho zhotovitele na zmény cen, termini] nebo jinych
podminek smlouvy, pfipojovat k nim své stanovisko a pfedévat je objednateli,
uplatfiovat technické Feéeni sméfujici k hospodérnosti stavby nebo budouciho provozu
dokonéené stavby,
dohliiet nad dodriovénim bezpeénostnich a poiérnich pfedpisfl, nad udriovénim
pofédku na staveniéti, spolupracovat s pracovniky zhotovitele, u2ivatele a objednatele pFi
provédém’ opatfeni k odvréceni nebo omezeni ékod v pfipadé ohroieni stavby iivelnymi
udélostmi,
kontrolovat postup praci vsouladu se smlouvou o dilo a upozorfiovat zhotovitele na
nedodrieni terminu dle sjednaného harmonogramu, pfipadné pfipravovat podklady pro
uplatfiovéni majetkovych sankci vfléi zhotoviteli, podévat névrhy na Feéeni vzniklych
prodlev,
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1.

s) uplatfiovat préva ze zévazkoch vztahfl vrozsahu zabezpeéované éinnosti p0 dobu
realizace stavby,

t) zajiét’ovat technicky dozor nad provédénim praci,
u) svolévat a fidit kontrolm’ dny, pofizovat z téchto jednéni zépisy a rozesilat je Uéastnikflm

vystavby,
v) kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou mésiéni fakturaci (soupisy praci a

zjiét‘ovaci protokoly),
w) sledovat a evidovat mnoéstvi méné a vice praci — dle dohody s objednatelem,
x) sledovat (:asovy harmonogram stavby,
y) kontrolovat zajiéténi dokumentace skuteéného provedem’ véetné dohledu nad

zaznamenénim véech odchylek,
z) pfiprava pfejimky dokonéeného dila a kolaudaéniho fizenl’ stavby, zajiéténi véech

potfebnych dokladfl, Uéast pfi pfevzeti,
aa) kontrola odstranéni vad a nedodélkfl zjiéténych pfi pFevzeti a pfi kolaudaci

v dohodnutych terminech,
bb) kontrola vyklizeni staveniété,
cc) bezodkladné informovat objednatele o véech zévainych skuteénostech, plnit jeho dalél'

pokyny souvisejici bezprostfedné s provédém’m stavby,
dd) zajistit daléi éinnosti a L'Jkony vyplyvajl’ci z pfedmétu dila vyée nespecifikované, které je

nezbytné provést nebo zajistit k Fédnému provedeni a kolaudaci, popf. k pfedéasnému
uiivéni nebo zkuéebnimu provozu stavby.

Poskytovatel je povinen v zévislosti na plném’ vyée uvedené smlouvy informovat objednatele o
prflbéhu praci na zhotoveni stavby tak, aby objednatel mohl splnit véas své povinnosti.
Poskytovatel si je védom, 2e ve smyslu § 2 pism. e) zékona Ex. 320/2001 8b., 0 finanéni
kontrole ve vefejné sprévé a o zméné nékterych za'konfl, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, je
povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole a tuto souéinnost
v pfipadé, 2e k tomu bude objednatelem vyzvén, poskytne.

Clének m.
Préva a povinnosti poskytovatele

JestliZe se poskytovatel v prl‘lbéhu plnéni svS/ch zévazkfl podle této smlouvy dozvi
o skuteénostech, nasvédéujicich tomu, ie kvalita provédénych praci neodpovidé podminkém
stanovenym v dokumentaci stavby, néklady gravby jsou vyééi nei stanovené rozpoétem
stavby nebo plném’ harmonogramu c":i koneény termin realizace pfedmétného souboru staveb
by mohly byt ohroieny, je povinen 0 tom neprodlené informovat objednatele.
Poskytovatel je povinen pfi plnéni smlouvy postupovat s odbornou pééi v zéjmu objednatele,
dle platnych prévnich pfedpiso.
Poskytovatel je povinen pfedloiit pied uzavfenim smlouvy originél nebo Ufedné ovéfenou
kopii pojistné smlouvy, jejt'mi pfedmétem je pojiéténi odpovédnosti za ékodu psobenou tfeti
osobé vpfimé souvislosti séinnosti poskytovatele pfi plnéni této smlouvy a to ve vyiéi
pojistného plnéni minimélné 250.000,- Ké. Poskytovatel je povinen pojistnou smlouvu
udriovat p0 dobu poskytovéni éinnosti v platnosti.

élének IV.
Odména, platebni podminkv

Odména, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnéni dle této smlouvy éini:
- cena bez DPH 93- 000,- K51 (déle jen smluvni odména)
— DPH (je—Ii plétcem DPH)

— cena v6. DPH (je-Ii plétcem DPH)
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Mésto Holice

2. Smluvni odména je stanovené jako pevné a nepfekroéitelné za veékeré éinnosti
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturovéna podle za’kona ('3. 235/2004
8b., 0 dani z pfidané hodnoty, platného a L'Jéinného ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Smluvni strany ujednévaji, 2e pr‘i zméné sazby DPH se cena dila v6. DPH navyéuje/sniiuje v
souladu s touto zménou sazby.
Poskytovatel nemé nérok na néhradu nékladt‘]. Strany vyislovné stanovi, 2e veékeré néklady
poskytovatele jsou pokrytyjeho smluvni odménou v souladu bodem 1 tohoto élénku.
Poskytovatel bude fakturovat mésiéné pomérnou éést smluvni odmény odpovidajicf délce
smlouvy. Pfilohou kaidé faktury bude specifikace rozsahu provedeny'Ich éinnosti.
Doba splatnosti bude éinit 30 kalendéfnich dni] ode dne prokazatelného doruéeni faktury
objednateli. Zaplacenim se pro 0(3e této smlouvy rozumi odepséni pFisluéné ééstky z Uétu
objednatele na Uéet poskytovatele.
Faktura musi obsahovat veékeré néleiitosti dafiového dokladu podle platnych obecné
zévaznych prévnich pfedpisfl. Objednatel si vyhrazuje prévo pfed uplynutim ltty splatnosti
vrétit fakturu, pokud neobsahuje poiadované néleiitosti nebo obsahuje nesprévné cenové
Udaje. OprévnénYm vrécem’m faktury pfestévé béiet pflvodni Ihflta splatnosti. Od doruéeni
opravené nebo pfepracované faktury béii nova’ Ihflta splatnosti.

Clének v.
Doba trvéni

Tato smlouva se uzaviré na dobu provédéni stavby a2 do odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkl‘] dila a vydéni kolaudaéniho souhlasu k dokonéené stavbé, nejdéle véak do
31. 10. 2019. Pfedpoklédany termin dokonéenl' stavbyje 22. 8. 2019.
Smluvni strany mohou tuto smlouvu pisemné vypovédét. vypovédni lhflta éini 1mésic
a zaéiné béiet prvnim dnem kalendéFniho mésice nésledujiciho po doruéeni vypovédi. Pfi
ukonéem’ smluvniho vztahu vypovédi mé poskytovatel prévo na pomérnou éést odmény
odpovidajici éinnosti, kterou fédné vykonal do posledniho dne vyipovédni Ihflty. Pomémé éést
odmény bude zaplacena, jak je uvedeno v (3|. IV., nedohodnou—li se Uéastnici jinak.
Smluvni strany ujednévaji, 2e tato smlouva zaniké v pfipadé, kdy objednatel upusti od zéméru
pfedmétnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli dflvodu.

Clének VI.
Sankce, moinost odstoupeni od smlouvy

V pfipadé, 2e poskytovatel poruéi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo stanovené
za’konem, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 5 % z celkové dohodnuté
odmény véetné DPH za kaidé jednotlivé poruéeni v terminu do 30 mt: od doruéeni vyzvy
k Uhradé smluvni pokuty.
Celkové vyée smluvnich pokut, které mohou byt zaplaceny poskytovatelem, je omezena
ééstkou 30 % z celkové smluvm’ ceny.
Uhrazenim smluvnich pokut poskytovatelem nezaniké prévo objednatele doméhat se ékody
vzniklé éinnosti poskytovatele.
Skody vzniklé objednateli vlivem éinnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit
objednateli nejpozdéji do 15 dni; ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé ékodé a jeji vyéi
prokazatelné informovén.
V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktur dle (3|. IV smlouvy je poskytovatel oprévnén
uplatfiovat smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z fakturované ééstky za kaidy den prodleni.
Poruéeni zévazkfl uvedenych v Clénku H., bod 1., pod pism. a), d), e), f), h), i), j) k) 0), q), r),
t), v) poskytovatelem a rovnéé pfipad, kdy celkové vyée smluvnich pokut, které musi byt
zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, pfeséhla ééstku uvedenou v bodu 2. tohoto (":Iénku,
je povaiovéno za podstatné poruéem’ smlouvy, a pro tyto pfipady smluvm’ strany dohodly, 2e
je objednatel oprévnén 0d smlouvy odstoupit.
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Clének VII.
Zévéreéné ustanoveni

1. Veékeré zmény této smlouvy je moiné provést pouze pisemnou formou, se souhlasem obou
smluvnich stran formou éislovanych dodatkfl.

2. V pfipadé zmény Udajfl uvedenych v zéhlavi smlouvy tykajici se smluvnich stran je povinna ta
smluvni strana, u které zména nastala informovat o m’ druhou smluvni stranu, a to prflkaznym
zpflsobem, nejpozdéji do 10 pracovnich dnfl ode dne kdy doélo ke zméné.

3. S ohledem na prévni Upravu zékona é. 340/2015 3b., 0 registru smluv, vatném znéni,
ujednévaji smluvni strany nésledujici:
a) Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Uéinnosti

nejdfive uvefejnénim v registru smluv.
b) Objedrlatel odeéle tuto smlouvu ke zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra CR bezprostFedné p0 jejim uzavfeni.
c) Smluvni strany prohlaéuji, 2e iédné (":ést smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi

ve smyslu ust. § 504 obéanského zékom’ku.

d) Smluvni strany berou na védomi, 2e nebude—Ii smlouva zveFejnéna ani devadeséty den od
jejiho uzavfeni, je nésledujicim dnem zruéena od poéétku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve (":tyfech stejnopisech, z nichz kaidé smluvni strana obdrii
stejnopisy dva.

5. Smluvni strany prohlaéuji, 2e ujednéni v této smlouvé obsaiené jsou jim jasné a
srozumitelné, jsou jimi mfnéna véiné a byla uéinéna na zékladé jejich pravé a svobodné
ville. Na dflkaz tohoto tvrzeni smluvni strany pfipojuji nize své podpisy

v Holicich dne: 26?. .9 Zeb/r7

Objednatel: Poskytovatel:

WT??? '
'1“. .9323

5“}

8‘
I

Mésto Holice \‘\\QLIMMA cz s.r.o.
Mgr. OndFej vyborny, starosta mésta Libor Mét uéek, jednatel spoleénosti
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