
SMLOUVA o POSKYTOVANI' swims
éfslo smlouvy objednatele

MUHO-SML/026/2020
technického dozoru investora a koordinétora BOZP na staveniéti

Revitalizace sportovniho areélu v Holicich

Obiednatel:
Ad resa :
Statutérm’ orgén :
Osoby oprévnéné jednat ve
vécech technickych:
IC:
Bankovm’ spojem':

Pos kflovatel:

Sl’dlo - adresa:
Jednajl'ci:
IC:
DIC:
Bankovm’ spojem’:
Cislo OEtu

Smluvnistrany

Mésto Holice
Holubova 1, 534 01 Holice
Mgr. OndFejem VVbora, starostou mésta

Ing. OndFej Chlanda, lng. Karel Vrbata
00273571
Komerénl’ banka a.s.
613.:19-1628561/0100

Libor Matouéek
Tfimy Pfelouéského 1599, 535 01 PFeloué
Libor Matouéek
66812585
CZ7510273353
Komerém’ banka a.s., poboéka PFeloué
19 — 2654510287/0100

uzavFeli v souladu s ObEanskY/m zékom’kem, niie uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o
poskytovéni sluieb déle jen ,,smlouva”

élének I.
Poskytovatel se zavazuje vykonévat pro objednatele technicky dozor a pH realizaci stavby:

Revitalizace sportovm’ho areélu v Holicich
1. Rozsah technického dozoru investora (povinnosti poskytovatele) spoéivé zejména v povinnosti:

. podflet se na prfibéiném dopracovém’ a zménéch realizaém’ dokumentace (L’Jéast na Wrobm’ch
poradéch a ml’stm'ch éetFem’ch),

o dohh’iet nad provédénl’m stavebnich praci, jejich soulad spFedanou projektovou dokumentaci a
uzavFenou smlouvou o dI’lo



kontrolovat dodriovénf podml’nek stavebm’ho povolem’ po dobu realizace stavby

kontrolovat dodriovéni stavebniho zékona a dal§ich pFedpisi’J, norem a zévaznVch pokym‘] vyrobcfi
materiéli) a dodévek, dohh’iet nad provédém’m pfedepsam’lch zkouéek materiélfi, konstrukci a praci a
zajiét'ovém’ dokladCI o nich

spolupracovat s autory projektu, koordinovat poiadavky autorskych dozorfi projektantfl a zhotovitelfl,
koordinovat préce vice zhotovitelfi pfi soubéhu praci

provéFovat (”:ésti stavebm’ch praCI’, které budou v dalél'm postupu zakryty nebo 5e stanou nepFistupné a
poFizovat zépisy o této kontrole véetné fotodokumentace

kontrolovat vécné a cenové sprévnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladfl a faktur, jejich soulad
s podmn’nkami uvedeny’tmi ve smlouvé o dflo a jejich pfedém’ objednateli k proplacem’

navrhovat a provédét opatFenI’ na odstrafiovém’ nedostatkt‘] a vad projektové dokumentace, ve
spolupréci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem

dohh’iet nad Fédny’lm vedem’m stavebm’ho dem’ku, zaznamenévat v§echny skuteénosti rozhodné pro
Fédm’l prfibéh stavby, kontrolovat zépisy zhotovitele a vyjadFovat se k nim

odsouhlasovat a projednévat dodatky a nutné zmény dokumentace, které neprodluiujn’ lhfltu vystavby
a nezhoréujl' parametry stavby; ostatm’ doplfiky a zmény pfedkla’dat s vlastnim vyjédFenim objednateli

ovéFovat sprévnosti véech névrhfl zhotovitele na zmény cen, termini] nebo jiny’lch podminek smlouvy,
pfipojovat k nim své stanovisko a pfedévat je objednateli

uplatfiovat technické Feéem’ smél’ujl'cich k hospodérnosti stavby nebo budouciho provozu dokonéené
stavby

dohll’iet nad dodriovém’m bezpeénostnich a poiérnl’ch pFedpisf‘J, nad udriovém’m poFédku na
staveniéti, spolupracovat s pracovm’ky zhotovitele, uiivatele a poskytovatele pfi provédém’ opatf'em'
k odvra’cem’ nebo omezem’ :“skod v pFI’padé ohroiem’ stavby iiveIai udélostmi

bezodkladné informovat objednatele o v§ech zévainY/ch skuteénostech, plnit jeho dalél’ch pokyny
souvisejicich bezprostFedné s provédénl'm stavby

kontrolovat postup praci vsouladu 5e smlouvami o dilo a upozorfiovat zhotovitele na nedodrieni
terminu dle sjednaného harmonogramu, pfi'padné pfipravovat podklady pro uplatfiovénl’ majetkovh
sankcivfiéi zhotoviteli, podévat névrhy na Feéenl’ vzniklych prodlev

uplatfiovat préva ze za’vazkovh vztahfl v rozsahu zabezpeéované Einnosti

zajiét’ovat technicky’t dozor nad provédénl’m praci

svolévat a Fidit kontrolm’ dny, poFizovat z téchto jedném’ zépisy a rozesilat je uéastm’kfim vy’lstavby

kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou mésn'ém’ fakturaci (soupisy praci a zjiét'ovaci
protokoly),

sledovat a evidovat mnoistvi méné a vice pracf— dle dohody s objednatelem

sledovat Easovy’l harmonogram stavby

zajistit da|§i éinnosti a Ukony vyply'lvajl'ci zpFedmétu dI’Ia v9§e nespecifikované, které je nezbytné
provést nebo zajistit k Fédnému provedem’ a kolaudaci stavby

kontrolovat zajiéténl’ dokumentace skuteéného provedem’ véetné dohledu nad zaznameném’m véech
odchylek



o provédém’ éinnosti koordina’tora BOZP na staveniéti dle zékona E. 309/2006 Sb.

2. Poskytovatel je povinen v za’vislosti na plném’ v9§e uvedené smlouvy informovat objednatele o prfibéhu praci
na zhotovenl’ stavby tak, aby objednatel mohl splnit véas své povinnosti.

3. Poskytovatel si je védom, 2e je ve smyslu ustanovem’ § 2 pism. e) zékona E. 320/2001 5b., 0 finanénl' kontrole
ve veFejné sprévé a o zméné néktery'lch zékom‘] ve znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfi, povinna spolupflsobit pFi vykonu
finaném’ kontroly v rémci projektu.

Clének ll.

Jestliie se poskytovatel v prflbéhu plném’ svy’lch zévazkfi podle této smlouvy dozvi o skuteénostech,
nasvédéujicich tomu, 2e kvalita prova’dénVch praci neodpovidé podminkém stanovea v dokumentaci stavby,
néklady stavby jsou vyééi nei stanovené rozpoétem stavby nebo plném’ harmonogramu Ei koneény termin
realizace pFedmétného souboru staveb by mohly by’lt ohroieny, je povinen neprodlené informovat 0 tom
objednatele.

élének Ill.
1. Za plném’ podle této smlouvy néleil’ poskytovateli odména:

— technickv dozor objednatele 210.000,— KE bez DPH
- Einnost koordinétora BOZP na staveni§ti 45.000,— KE bez DPH
— celkové odména 255.000,- K1": bez DPH 308 550,- Ké vc':. 21% DPH
(Slovy dvéstépadesétpéttisic korun Eeskych)

2. Odména obsahuje veékeré néklady poskytovatele a bude fakturovéna na za’kladé skuteény’lch vy’lkonfi.

3. Platby odmény za pFedmét plném’ této smlouvy budou probihat ve dvou splétkéch. Prvnl' platba ve vyéi
120.000,— KE bez DPH p0 provedem’ 50% z celkové ceny dl'la dle fakturace zhotovitele. ZbWajicf (":ést ve WEE
135.000,- Kt“: bez DPH po podpisu pfedévaciho protokolu se zhotovitelem stavby, odstraném’ vad a nedodélkfi
a vydém’ kolaudaénfho souhlasu. Doba splatnosti bude Einit 3O dnfl ode dne prokazatelného doruéem’ faktury.
Zaplacenl’m se pro (16e této smlouvy rozuml' odepséni pFI'sluéné (":éstky z uétu objednatele na L'Jéet
poskytovatele.

4. Faktura musi obsahovat veékeré néleiitosti dafiového dokladu podle platch obecné zévaznych prévm’ch
pfedpisfl. Objednatel si vyhrazuje prévo pFed uplynutl’m Ihfity splatnosti vrétit fakturu, pokud neobsahuje
poiadované néleiitosti nebo obsahuje nesprévné cenové Udaje. Oprévném’tm vrécenim faktury, pFestévé
béiet pflvodm’ Ihflta splatnosti. Opravené nebo pfepracované faktura bude opatFena novou lhfitou splatnosti.

éla’nek IV.

1. Tato smlouva se uzaviré na dobu do vydénf kolaudaém’ho souhlasu s uifva’m’m stavby a do odstraném’ vad dila.

2. Tento smluvm’ vztah mfiie byt ukonéen:
a) oboustrannou vzéjemnou dohodou, a to pouze pisemnou formou s tfm, 2e platnost pFedmétné

smlouvy konél' dnem uvedem'lm v této dohodé;
b) odstoupem’m 0d smlouvy pFi poruéenf zévazkfi touto smlouvou pfijath, tj. poru§uje-Ii druhé smluvni

strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnénf pisemné vyzvéna a na moinost vy'lpovédi slovné
upozornéna;



c) vy'lpovédl'jedné 2e smluvm’ch stran.

3. Smluvnl’ strany mohou tuto smlouvu pisemné vypovédét svypovédni Ihfltou 1 mésic, které zaEI'né béiet
prvm’m dnem kalendéfm’ho mésice na’sledujl’ciho p0 doruéenl’ vypovédi

4. Jestliie je smlouva ukonéena dohodou, Wpovédf 6i odstoupem’m pFed dokonéem’m pFedmétu plném’, smluvni
strany protokolérné provedou inventarizaci plném’ veékerych éinnostl’ provedenf/ch kdatu, kdy smlouva byla
ukonéena a na tomto za’kladé provedou vyrovnénl’ vzéjemny'lch zévazku a pohledévek ztoho pro né
vyplyvajl'cich.

(Vilének V.
1. V pfipadé, ie plném’ mandatél’e podle této smlouvy bude mit prokazatelné chyby a nedostatky, poruéi—li

mandata’F prokazatelné své povinnosti sjednané touto smlouvou, je mandant oprévnén poiadovat a
mandatéf povinen uhradit mandantovi smluvm’ pokutu ve WEE 2.000,—KE za kaidf/ den do odstranénl'
chyby 6i nedostatku. Opakované poruéem’ stejné povinnosti se povaiuje za novy pFI’pad. Prévo na néhradu
ékody mandanta tl'm nenf dotéeno.

2. V pFI’padé neuéasti mandatéFe na kontrolm’m dni je mandant opra’wnén poiadovat a mandata’F povinen
uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vyéi 1000,-K(": za kaidy’t jednotlivy pFI’pad. Opakované poru§eni
stejné povinnosti se povaiuje za now pFI’pad. Prévo na néhradu §kody mandanta tl'm nem’ dotEeno.

3. PH nedodrieni terminu splatnosti faktury uhradl’ mandant mandatéFi smluvni pokutu ve vyéi 0,1% 2 dluiné
ééstky za kaidy zapoéaty den prodlem’

Clének VI.
1. Vztahy Wslovné neupravené touto smlouvu se Fidl’ pfisluénymi ustanovem’mi obéanského zékom’ku, ve

zném' pozdéjéich pfedpisfl.
2. Ve§keré zmény této smlouvyje moiné provést pouze pisemnou formou, se souhlasem obou smluvnl'ch

stran formou Eislovanych dodatkfl.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, pFiEemi kaida’ ze smluvm’ch stran obdrif p0 jednom

vyhotovem’ch.
4. Smluvnl’ strany prohlaéujf, 2e ujedném’ vtéto smlouvé obsaiené jsou jim jasné a srozumitelné, jsou jimi

minéna véiné a byla uéinéna na zékladé jejich pravé a svobodné vale. Na dfikaz tohoto tvrzem’ smluvni
strany pFipojujI' niie své podpisy.

5. Doloika podle ustanovem’ §41 zékona (3128/2000 Sb. 0 obcich:
Smlouva byla schvélena Radou mésta Holic dne 27.1.2020 usnesenim 6.24.

V Holicich dne:
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Mgr. OndFej VVbornV Libor Matou§ek
starosta obce ,,


