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NÁVRH PŘĺlGzNĺ slVlLoUVY PŘĺLoHA Č. 5: PNP Pnłm - REKoNSTRUKCE oalrxĺu V Sĺor cH ĆP, 44\2,PRAHA 6 _ BUBENEĆ (TDS ł BoZP)

pnÍxłziĺÍ snłr,ouvł
č.příkazce', *ł.?/. ?.T'. :ł.6/. p. ł.?.
č.příkazníka : 20-0ó01-003

uzavřená podIe š 2430 a násl. zé,iľ.. č,.89l2012sb., občanský zĺĺkoník

rcmr

1. sMLUvNÍ sľnłrvy:
1.1. Příkazce:

jméno: Památník národního písemníctvÍ (dále PNP)sídlo: Strahovské nádvoří 132lI,118 38 Praha 1 - řÍradčanyIČ: 000 23 311
DIČ: není plátce DPH
jednajícíprostřednictvím: Mgľ.ZdeněkFľeisleben,ředitel
kontaktní osoba zađavatęle: Milan Kerekanič, veđoucí OTSGSM: 
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: KB Praha 1

č.ú': 1043701lla7l0

1.1. Příkaarík:
jméno: FRAM Consult a.s.
Vedenýu MS vPraze, sp. zn.B 3682
sídlo: Husitská 42,Praha3, PsČ 130 00
korespondenční adresa: U Libeňského pivovaru 6312,Praha8, 180 00IC: 64948790
DIČ: CZ 64948790
jednajícíprostřednictvím: Ing.RomanKlimt,předsedapřeđstavenstva
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: ČSoB, a.s', pobočka Pľaha 3ě.ú.: 10561,4463/0300

llzilvíľají

příkazní smlouvu na zaŤízenÍ obchodní záleŽitosti, spočívající v obstaľávání činností dále
vymezených ĺazákladě podkladů předaných stavebníkem v této smlouvě ve veřejné zakáo,cę:

,,PNP Pľaha _ generální oprava fasády objektu Y Sadech čp. 44t2,Pľaha 6 * Bubenečĺ.

- Technický dozor stavebníka (ľDs) a
- Koordĺnátoľ bezpečnostĺ a ochrany zdravípracujících (BOZP),,
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NÄVRH PŘĺMzNl SMLoUVY PŘiLoHA Č. 5: PNP PnnHĺ _ REKoNSTRUKcE oBJEKTU V Sĺorcn lp. 4412, PnnHł 6 - BuserunČ (TDS n BoZP)

2. zMoCNĚNÍ

l.1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vrozsahu a za pođmínek dále dohodnutých, zajišťoval
činnost TDS a koordinátoruBoZP ve výše uvedené veřejné zakázce.
Příkazník bude při všech právních úkonech jménem piíkazce vŽdy uváđět , že jednáĺ v zastoupení
příkazce.

>..2. PÍíkazłlík zmocnění podle bodu 2.1 přijímá.

3. ľŘnnuĚ'T PINĚNÍ
].l. Příkazník se zavazuje řádně avčas, buď sám, nebo pľostřednictvím jiných oprávněných osob,

obstarat zźt\ežitosti příkazce, a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

}.2. Činnost TDS bude pľováděna zeiména v následuiícím rozsąhu:
1. protokolámi pÍevzetí a seznrámeníse spođklady, podle kterých se připravuje ľealizace

stavby, zejména s pľojektovou dokumentací pľo provedení stavby, s obsahem veřejnopľármí
smlouvy, s obsahem stavebního povolení, s obsahem závazných stanovisek a vyjádření
dotčených oľgánrl a spľávců inženýľských sítí a vydaných rozhođnutí;

2. odevzdáru staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a jelro řádného
vedení;

3. pľotokolámí odevzdánizákladního směľového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli;
4. účast na kontľolním zaměření teľónu zhotovitelem před zahájenim prací;
5. konhola dodľžení a dodržovaní podmínek stavebního povolení a opatření státĺího

stavebního đohledu po đobu rea1izace stavby;
6. pľůběžný dozor nad technickou kvalitou prováděných pľací v souladu s platnou projektovou

dokumentací a technick:ými normami;
7. ptŮbéžný dozoľ nađ ľespektovĺĺním přeđpisů, doporučených standaľdů a ujednání

v příslušných smlouvách, pokuđ jde o bezpečnost a zdľaví pľacovníků působících na
staveništi včetně bezpečnosti práce, kteľým není dotčena odpovědnost příslušných osob, a to
v součinnosti s koordinátoľem BaZP;

8. pľůběžné pořizování fotodokumentacg k doložení skutečného pľovádění stavby, zejména
k pľůkazu kvalíty a úplnosti díla;

9. součinnost při pĄednávání dodatků a změn pľojektu, zastupování příkazce před dotčenými
oľgány a stavebním uřadem přijejich projednávání;

10. součinnost při přípľavě, pľojednání, realizací a vyričtovaní změn stavby v souladu s pokyny
a metoclikou příkazce;

1ť. povinnost o všech zźtvažnýchokolnostech nepľodleně informov atpřikazce;
12. kontľola věcné a cenové spľávnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktuĺ, jejich soulađ

s podmínkami uvecĺenými ve smlouvě o dílo, sledování a poľovnávání nákladů stavby
v jejím pruběhu s dohodnutou smluvní cenou;

13. vyjádření kľozpočtovým a fakturačním podkladům zhotovitele do 3 pľacovních dnů od
jejich pŕevzetí;

14. kontľola těch částí dodávky, kteró budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými, zapsání ýsledku kontľoly do stavebního deníku, včętně pľůběžného
pořizování fotodokumentace ;

15. spolupráce s pracovníky pľojektanta zabezpečujícími autoľský đozoľ při zajišťovĺĺní souladu
rcalizovaných dodávek a pľací s projektem;
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16. spoiupľáce s pľojektantem a se zhotovitelem při pľovádění nebo navrhování opatření na
ođstľanění případných závađ projektu;

17. sledovtní, zda zhotovitel pľováđí předepsané a dohodnuté zkoušky mateľiálů, konstľukcí a
pľací, kontľola jejich výsledků a vyžádání dokladů, kteľé pľokazují'kvalitu prováděných
praci a dodávek (ceľtifikaty, atesty, protokoly apođ.);

18. sledování vedení stavebních a moĺtáźních đeníků v souladu s přeclpisy a podmínkami
uvedenými v příslušné smlouvě;

l9. uplatnění námětů směřujících ke zhospodáľnění budoucího pľovozu dokončené stavby;
20. dohlęd na řádné hlášení případných archeologických nálezů;
21. spolupľáce s pľacovníky zhotor.itęlę při pľovádění opďření na odvľácęní nebo omezení škod

při ohľožení stavby Živelními udalostmi;
22. kontľola postupu pľací podle časového plánu stavby a upozoľnění zhotovitele na nedodržení

teľmínů vč' přípľavy podkladů pľo příkazce k uplatnění ľnajetkovych sankcí;
23. kontľola řádného uskladnění matęľiálů a dodávek pro stavbu;
Ż4' zpracováĺj zpľtxy o průběhu stavby za uplynuvší kalendářní měsíc v pľůběhu výstavby a

přípľava podkladů pľo závěľečné hodnocení stavby;
25. přípľava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, oľganizace a účast při jednríní o

odevzdání a převzetí;
26. kontľola dokladů a dokumentace, které doloŽí zhotovitel k odevzdání apÍevzetí dokončené

stavby nebo její části;

27. kontrola předání dokumentace skutečného pľovedení díla a dokumentace změn stavby od
zhotovitele;

28. soustřeđění, evidence a uložení všęch dokladů, revizních zptálv, atestů, komplexních
zkoušek a dalších stanovených đokladů pievzatých od zhotovitele v pľuběhu rca|izace
stavby, v ľámci odevzdání aptevzetí a ke kolaudaci;

29. kontľola odstľanění vađ a nędodělků zjištěných při odevzdání a převzetí v dohođnutých
termínech;

30. kontľola vyklízení staveniště zhotovitelem;
3 l . kompletní zajištění cęlkové kolaudace stavby, případně j ejích jeđnotlivých částí;
32. spolupľáce s příkazcem pr'ĺ uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudaěního řízení;
33. zajištění přípĺavy, pľojednání změnových listů, realizace a vyúčtování změn stavby

v souladu s pokyny a metodikou příkazce;
34. spolupľáce při zajišťovaní dalších souvisejících inŽenýľských činností (např. pľojednávaní

na uřadech, kooľdinaci sousedních staveb atd');
35. vedení pľavidelných kontrolních dnů a pořizováĺrí zápisů z těchto jednání včętně rczesíltní

zápisů zainteľesovaným účastníkům rca|izace ďiLa, ato nejpozději druhý den po kontľolním
' dnu;

36. spolupráce při závěľečném vyúčtovaní díla a zpľacováni Závěľečného vyhodnocení akce.

3.3. Čiľrrrost kooľdinátoľa BOZP bude prováděna zejména v následuiícím ľozsahu:
1. pľotokoláĺni pÍevzetí a seznámeníse spođklady, podle kteľých se připľavuje realizace

stavby, zejména s pľojektovou dokumentací pro pľovedení stavby, s obsahem veřejnoprávní
smlouvy, s obsahem stavebního povolení, s obsahem záxazných stanovisek a vyjádření
dotčených oľgánů a správců inŽenýľských sítí a vydaĺrých ľozhodnutí

2' kooľdinace opatření při přípľavě na ľealizaci plynouci z p|atných předpisů bezpečnosti a
ochľany zdraví při pľáci;

3' předání příkazci (objednateli) přehledu právních předpisů, vztahujících se ke stavbě;
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4. zpracovtní planu BSZP, zajištění jeho doptnění zhotovitelęm stavby a zástupcem

p'říkazníka obpovědným za BaZP, seznámení zhotovitele s plánem BOZP na stavbu'

seznámení s ľiłiky a ópatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnioemi BCZP a Po na

stavbě, PoV výstavby atđ';

5. kontľola infoľmovanosti u všech dotěených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a

zdravotních tizicich, kterźĺ vznikla na staveništi během postupu pľacĺ, a o příslušných

opatřeních k minimali zaci nzk;
6. upozoľňovat pľokazatelným způsobem zhotovitele stavby na neđostatĘ vuplatňování

päzadavkri nďbezpečnost a ochĺanu zdľaví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjeďntni

ĺápravy a k toľnu navľhovat přiměřená technická a orgaĺllzační opatření;

7. oznamovat příkazníkovi stavby nedostatky v uplatňování poŽadavkri na zajištění

bezpečnosti á ochĺany zđtaví, nebyla-li zhotovitęlem stavby nepľodleně přija1a přiměřená

opatření ke sjednaní nápľavy;

8. zpľacovat, předat, upľavovat a aktualizovat Plán bezpeěnosti a ochľany zdtaví při pľáci na

sĺaveništi ďpůsobit ńa jeho dodľžování a na to, aby zúčastnění zhotoyitelé stavby rea1izovali

potřebná opatření k zajištění bezpeěnosti pľáce a ochľany zďtaví;

9. poskyovat poľadenství při planování zaÍízeĺĺ staveniště;

10. zúčastňovat se stąnovených jeđnání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitęlů

stavebních ptacizhlediska bezpeěnosti a ochľany zđtavĹ;

11. vykonávat a kooľdinovat kontľolu dođržovĺání zásaď, pľavidel a požadavků voblasti
bäzpeěnosti a ochrany zdľaví při pľáci apožárni ochľany zajišťovaných zhotoviteli a vést o

tomzćnnamy.
l2. pľovádět další činnosti stanovené pľováděcím pľávním předpisem kzź.k- 309/2006 Sb'

3.4. Piíkazník je povinen vyžádat si předem souhlas příkazce ke změnám a ilkonům zhotovitele

v pruběhu stavby, u nĺcírz be přeđpokládat, že povedou ke zvýšení rozpočtoqých nákladů nebo

ke změnám technického řešení stavby.

4, DoBA PLNENÍ A MÍsTo PLNĚNÍ VEŘEJNE Z^K^Z\g

4.1. Místemplněníveřejné zakárky jeaľeálPNP,VSadech é.p.44l2,Pľaha6-Bubeneč.

4.2. Zaht$ení činnosti příkazníka je násleđující den po výzvě příkazce.

4'3.PÍĺkazník se zanazuje k účasti osoby vykonávající TDS a kooľdinátoruB0ZP na předmětné

veřejné zakáace v áobě pľovádění stavebních prací, v rozsahuo kteý zajistí řádnó plnění

' smlouvY.

4.4. Pr'edpokládanó ukončení výkonu čiĺľrosti příkazníka je 10 měsíců po zahźljení činnosti, přičemž

zahäjeníčinnosti je předpokládrĺno 3lŻ020. Činnost příkazníka přitom zahmuje i období v dólce

2 můsíců po přeđaĺri stavby ze stľany zhotovitele stavby. V přípađě, že dojđe ke změnám lhůty

,l"ýstavby (pľóĺtouzení nebo zkľácení) nebo něktęľých souvisejících öinností, bude postupováno

následovně:
1. Vpřípadě zkĺácení lhuty ľeatizace, odeěte se příkazníkovl za kažđý měsíc zkľácení 1/10

celkovéceny. 1 1'
2. Vpřípad! pľodloužení lhůty rca\izace,liteľou ani zađavatel, ani TDS nezpůsobil' alę.ktęrá

nutnď vyptynula zrea1izace stavby a nebo v případě pľodloužení- lhůty pľo zajištění

ko1audačního rozhodnutí, kteľé TDS źajišt'uje, buđe postupováno v soulađu s obecně zävaznými

pľávnĺmi předpisy
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NÄVRH PŘĺKAŻNĺ sMLoUVý PŘĺtoHA Ć' 5: PNP Pnłľł _ REKoNsTRUKcE oBJEKľU V Słoecn Čp. 44/2, Pmnn 6 - BuaeĺeČ (TDS ĺ BOZP)

5' Úľlłľł, PLATEBNÍ ponnłÍľry

5.1. Celková cena za komplexní výkon TDS a koordinaci BaZP v rozsahu dle čl. 3 zahľnuje veškęľé
nezbytné náklady pľo realizaei zakálzky. Cena je na daný ľozsah pľací maximźůní a nejvýše
přípustná.

Celkem cena bez DPH 696 320'00 Kč

DPĺ{ Ż1, % 146227,20Kč,

Celkem cena s DPH 842 547,20 Kč,

5.2. Zména ceny je možnápouzę při zákonĺré změně DPH.

5.3. Cena můŽe byt rovněŽ změněna v případě, Že nastane situace đ1ę čl. 4.4. této smlouvy

5.4. odměrLa za výkon TDS a B.ozP bude příkazcem hľazena na základé měsíčních faktuľ
vystavených příkazníkem v pľťrběhu reaiizace stavby ve výši 1/10 celkové ceny.

5.5. Zkažđé faktury bude ponechánal}oÁ pozastávka
Tato pozastávka bude uhľazena po ukončeném kolaudačním iizení, ľesp. závěľečném
vľičtování díla.

5.6. Faktura je splatná na účet příkazníka, uvedený v této smlouvě, do 30 dnů od jejího doručení
(předaní) příkazci, pokud nebude smluvními stľanami dohodnuto jinak. Příkazce má přitom
právo požadovat pľodlouŽení splatnosti faktury o dalších 30 dní, a to v závislosti na přidělení
financí z veřejných prostředkťr; o tonr však musí přikazce písemně vyľozumět. Příkaznĺk je
povinen splatnost podle poŽadavku objednatele upravit.

5.7. Pokud nębude vpříslušrrém měsíci pľáce pľováděna po celý měsíc nębo bude prováděna pouze
po jeho část (např. z důvodu přeľušení stavby), buđe faktuľace. poměľně kľácena podle
odpľacovaných kalendářních dnů.

6. PovINNosTI A SPoLUPŮSoBENÍ pŘÍxazcn

6.1. Příkazce se zavazuje vytvářet potřebné podmínky pro ěinnost příkazníka

6.2' PÍikazce se zavazuje do 7 dnů po podpisu této smlouvy předat příkazníkovi:

- pľojektovou dokumentaci pľo pľovedení stavby
_'kompletní ľozpočet (dle nabídky zhotovitele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo

na realizace veřejné zakázky)
- stavební povolení včętně všech vyjádření, rcvizí, apod.
- buđe-li to potřebné, poskytne příkazníkovi Plnou moc

6.3. Příkazce je opľávněn jednostľan'ně pozastavit činnost příkazníka doporučeným dopisem: Po
dobu přeľušení činnosti příkazníka se odměna nevyplácí.

7. oPRÁ\NňlĺÍ ł PovINNoSTI PŘÍKAZNÍKÁ
7.1. Pr'íkazník je povinen vrozsahu této smlouvy pľovádět za pÍíkazce dohodnutou činnost a je

opľávněn jednat jeho jménem na základě Plné moci.
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7.Ż. PÍíkazník se zavazuje při ukončení své činnosti předat příkazci všechny podklady a doklady,
kteľé od něho obdržel, nebo které pľo něj při výkonu své činnosti zajistil. Součástí předaní bude
i uspořádaná fotodokumentace pruběhu stavby na CD.

I.3.PÍíkazník je povinen vpľůběhu realizace stavby předložit pÍikazci na vyžáđźní doklady a
dokumentaoi, které v souladu se smlouvou zajistil.

'ĺ.4. Y přĺpadě výskyľu vady plnění příkazníka či neobstaľání smluvní povinnosti příkazníkem, která
přĺmo podmiňuje termín dokončení stavby, dále zejména při nezajištění dođľžování podmínek
stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu ľealizace stavby,
pľokázaném nedoplňování dokumentace, podle které se stavba rcalizuje, neinformování příkazce
o závažných okolnostech ĺealizace stavby, nepľovádění korrtľoly věcné a cenové správnosti đle
smluvního poloŽkovóho ľozpočtu stavby a úplnosti oceňovaných podkladů a faktuľ, nepľovedení
kontľoly částí dođávek, kteľé budou v dalším postupu zakĺyĺé (nepřístupné), nepľovádění
kontľoly postupu pľací dle smlouvy na zhotovení stavby s đodavatelęm stavby a dle časového
planu stavby, neupozorněnĺ příkazce na nedodľžení smluvních termínů, nepľovádění kontĺoly
dokladů pľo kolaudaćníÍtzení můŽe příkazee uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za
kaŽdou pľokázanou vadu či nesplněnou povinnost j ednotlivě.

7.5.Ptikazník je dle $ 2589 občanského zákoníku oprávněn použít k ľealizaci díla subdođavatele.
Změna subđodavatele, jehož pľostřednictvím Zhotovitel pľokazuje kvaliťrkaci v zaďávacím
Yizení, na jehoŽ zźĺk|adé bude podepsána smlouva, je moŽná pouze na základě písemného
souhlasu objednatele. Příkazce se zavanejé takovy souhlas bez vźlžného důvođu neodepřít v
případě, źepŤíkazník příkazci předloŽí doklady pľokazujíeí kvalifikaci nového subdodavatele ve
stejném nebo vyšším ľozsahu, jako byla kvalifikace požadovanáv zadávací đokumentaci.

7.6. Za porušení povinnosti dle č1. 7.5. je příkazník povinen zap|atít příkazci smluvní pokutu ve výši
2 000,- Kč, zakaždý jednotlivý případ poľušení povinností'

7.7. Píikazník se smluvně zavaĄe, v souladu s $ 147a, odst. 4 a 5 ZYZ, že předloŽí seznam svých
subdođavatelů, kteří se podíleli na veřejné zakźłzce (u akciových společností i seznam akcionářů
a seznam vlastníků akcií subdodavatele, jejichž souhľnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základniho kapitálu).

8. PoJIŠTĚNÍ

8.l. Příkazník je povinen sjednat, nejpozději ktermínu zahájení stavby předložit a đále po dobu
zävaznosti smlouvy udržovat pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu své podnikatelské

. činnosti. Pojištění musí pokľývat veškeľou možnou ođpovědnost za škođu, kteľá můŽe

vzniknout při výkonu činnosti dle této smlouvy, a to s minimálním limitem pojistného plnění ve
výši 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů koľun českých).

8.2. Na Žádost příkazce je příkazník povinen prokázat pÍíkazci písemným potvľzení pojišťovny, Že

pojištění příkazníka dle ust. čl. 8.1. je řádně udľžováno vplatnosti po dobu ľealizace veřejné
zakźnky.

8.3. Příkazník je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu své činnosti aktuální a musí umožnit
příkazei kontrolu j eho platno sti.
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9. ODSTOUPANI OD SMLOUVY

9.1. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy při nedodľžęní povinností příkazníka,
sjednaných v této smlouvě'

9.2. Příkazce je opľávněn odstoupit od této smlouvy při opakovaném pochybení příkazníka.

9.3. Příkazce je opľávněn odstoupit od této smlouvy pŤi nedodrŽení platnosti sjednaného pojiŠtění
přĺkazníka, pokud příkazník nedoloŽí pojistnou smlouvu do 10 dnů ode clne písemné výzvy
příkazce.

9.4. Při hĺubém neplnění činnosti příkazníka dle této smlouvy je příkazce oprávněn písemně
vypovědět tuto smlouvu s týdeĺľrí výpovědnĺ lhůtou ode dne doručení této výpověđipŤikazci. Za
hrubé neplnění činnosti příkazníkaje povaŽováno opakované porušení povinností stanovených
touto smlouvou' na kteľé byl příkazrrík předem písemně upozoměn a v pfrkazcem přiměřeně
stanovené době nesjednal nápľavu.

10. zÁvĚREČľÁ usľANoVENÍ
10.1. Příkazník se zuĺazuje pľovést předmět plnění vľozsahu čl.3 této smlouvy, svyuŽitím

kvalifi kovaných členri svého ľealizačního týmu.

1'0.2. Veškeľé změny a doplňky této smlouvy musí bý provedeny písemnou foľmou a schváleny
zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva může byt měněna nebo zľušena dohodou obou
smluvních stran pouze v písemné foľmě, a to foľmou číslovaných dodatků ke smlouvě.

10.3. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, příkazník a příkazce obdrŽÍ každý po 2
vyhotoveních. Ve stejném mnoŽství se budou pořizovat i případné číslované dodatky k této
smlouvě.

L,ť, Ł Y Praze dne I8.2.2020V Pľaze, dne :..2020

Mgľ. Zdeněk
řęditgl

lng. Roman Klimt

příkazce
předseda představenstva

FRAM Consult a,s.
příkaznĺk
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