PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanoveni § 2430 a § 2444 násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občasného zákoníku, v platném

znění

Na zpracováni projektové dokumentace kanalizace a ČOV pro sloučené povolení
dle Přílohy č. 8, 499/2006 Sb. v obci Místo

Smluvní strany
1. Příkazce:

výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní
jídelna, Místo 66
se sídlem Místo 66, 431 58, Místo
lČ: 61345741
DIČ: CZ61345741
zastoupená:
ředitelka
bankovní spojení: 37437441/0710
(dále jen ,,příkazce")

2. Příkazník:

Ing.
se sídlem Klíčovská 353/6, 190 00, Praha 9
lČ: 5337160
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 208480920/0600
(dále jen "příkaznIk" nebo ,,projektant")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy:
]. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení
DUR/DSP na akci ,,VU Místo - VÝSTAVBA NOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV)" vC.
zpracování soupisu prací dle Přílohy č. 8, vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění
íl. Povinnosti příkazníka

1.

PřIkazník se zavazuje:
-

Zpracovat dle platných předpisů a norem projektovou dokumentaci pro sloučené uzemní a
stavební povolení kanalizace a ČOV dle Přílohy č. 8, vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění

-

Spolu pracovat
dokumentace.

-

Požadavky investora zohled nit při návrhu
dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV.

-

Projektant se při návrhu ČOV a zpracování projektové dokumentace řídí platnými
normami a bezpečnostními předpisy.

-

Na základě zpracované projektové dokumentace zpracovat a ocenit soupis stavebních
prací.

-

Do soupisu prací budou zahrnuty položky nezbytně nutné k provedení a realizaci
stavebního záměru respektujÍcÍ řádné a bezpečné provedení díla.

-

Ocenění stavebních prací bude oceněno dle cenové soustavy Urs.

s investorem

a

konzultovat jeho

1

a

potřeby
následném

při

přípravě

projektové

zpracování

projektové
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Ill. Povinnosti příkazce
1.

2.
3.
4.

Příkazce (investor) se zavazuje:
-

Poskytovat projektantovi přístup k dokladům, podkladům a dokumentům týkajících se
technického stavu stávajÍcÍ kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ,,ČOV

-

Umožnit projektantovi přístup do všech zařízení týkajících se kanalizace a ČOV.
Neprodleně informovat projektanta o technických požadavcích na ČOV respektující
|egisiativní požadavky na vypouštěni odpadních vod do vod povrchových dle NV
401/2015 Sb. s případnými požadavky na znovuvyužití vyčištěných odpadních vod

-

Informovat projektanta o požadavcích na urrňstění ČOV respektujÍcÍ místní podmínky
Předložit podklady pro zpracování projektové dokumentace jako např. geodetické
zaměřeni staveb a dotčených pozemcích, geologické, hydrogeologické posudky, jiná
statická posouzeni, atd.

-

Dbát technických rad a připomínek projektanta na možnosti a překážky proveditelnosti
stavebního záměru a tyto dodržovat s vyjímkou případů, kdy takové informace poskytne
v písemné podobě jiná k tomu odborně způsobilá osoba.

Příkazce se zavazuje za sjednanou činnost de této smlouvy zaplatit příkazMkovi odměnu
sjednanou v této smlouvě.
Příkazce se zavazuje po uzavření této smlouvy v případě potřeby vystavit plnou moc
opravňující projektanta k právním jednáním dle této smlouvy za příkazce.
Příkazce se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech v souvislosti s plněním této
smlouvy.

lV. Odměna
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

Odměna za výkon činnosti projektanta a prováděni prací dle článku l. a ll. této smlouvy se
stanovuje na základě dohody obou smluvních stran na částku ve výši 115 000 KČ (Slovy:
stopatnácttisíckorunčeských).
Nad rámec článku l a || má právo projektant na úpravu domluvené ceny ve formě víceprací.
Vícepráce je možné uplatnit během nebo po ukončení zpracování projektové dokumentace
např. na základě změny zadání, změny koncepce proveditelnosti stavebního záměru.
Rozsah víceprací bude předem oceněn a schválen před zahájením zapracování víceprací.
Odměna nezahrnuje náklady na studie, geologické posouzení, hydrogeologické posouzení,
geodetická zaměření a jiné posudky autorizovaných osob atd.
Příkazník je neplátce DPH. K ceně není připočteno DPH. Pokud se příkazník stane plátcem
DPH, bude k odměně připočtena DPH v platné výši.
V. Platební podmínky
Podkladem pro úhradu odměny dle ČI. lV. této smlouvy je doklad - faktura, kterou je příkazník
oprávněn vystavit na základě ukončení prací a oboustranně podepsaného předávacího
protokolu.
Splatnost faktury se sjednává v délce 14 dnů od jejího doručení příkazci. Za den doručení se
povážuje datum odeslání dokladu elektronickou poštou na adresu příkazce.
Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v případě, že
faktura neobsahuje požadované náležitosti nebo neobsahuje nesprávné údaje. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. PřIkaznik vystaví novou fakturu se
správnými údaji, dnem doručení příkazci začíná běžet nová 14ti denní lhůta splatnosti.
Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány.
Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem
na účet příkaznIka.
VI. Doba platnosti smlouvy
Platnost této smlouvy nabývá podpisem obou smluvních stran.
Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to jednak dohodou
smluvních stran, jednak odstoupením nebo výpovědí některé ze smluvních stran z důvodu
uvedených v této smlouvě nebo ze zákonných důvodů.
Od této smlouvy lze odstoupit v případě porušení povinností jednou smluvní stranou.
Odstoupeni je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, kdy se písemný úkon obsahující
)
_
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4.
5.

odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, práva na
náhradu škody z porušení smluvní povinnosti a ustanovení týkající se těch práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že má trvat i po odstoupeni.
Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu kdykoliv v celém rozsahu vypovědět bez uvedení
důvodu. Za řádně vykonané činnosti dle této smlouvy má příkazník nárok na zaplaceni
odměny dle této smlouvy.
výpovědní doba se pro případ výpovědi sjednává dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne
kajendářnlho měsíce následujÍcÍho po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena. Ke
dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka vykonávat činnosti dle této smlouvy.

VIl. Další ujednáni
1.
2.
3.

Projektant odpovídá za odborné, včasné a řádné provedeni smluvní činnosti v zájmu příkazce
a v souladu s jeho pokyny, pokud tím nejsou dotčeny |egis|ativní předpisy, normy a BOZP.
Projektant neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku vadných dispozic příkazce.
Do záležitostí a pravomocí vymezených projektantovi touto smlouvou nebude příkazce
zasahovat bez vědomí projektanta.

VIII. Sankce
1.

2.

Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je přÍkazník oprávněn účtovat
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po termínu
splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto
účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
Úroky z prodlení jsou splatné do 10 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena výzva
oprávněné strany k jejich zaplacení. Za den doručení se považuje datum odeslání dokladu
elektronickou poštou.

lX. Závěrečná ujednání
1.
2.
3.
4.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Příkazce a jeden obdrží
PřIkaznIk.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Místě dne 27.7.2020

V Místě dne 27.7 2020
::

mo·ková

Příkazník:
Ing. Miloš Kočárník

výchwný ústw, déhký (km}v
431 58 Mfsto
lČ 61345741
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