
ě. poskytovatele:

OBJEDNATEL: POSKYTOVATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Název: FRAM Consult a.s.

zastoupený ve věcech:

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

v

Číslo účtu:

zastoupený ve věcech:

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

v

Číslo účtu:

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany“)

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Akceptace objednávky

1. V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku podepíše a zašle 
písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně 
obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení 
podepsaná oběma Smluvními stranami Poskytovatel.

2. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. § 1740 odst. 3, věta první, zákona 
č. 89/2012 Sb. (dále jako „Občanský zákoník“). Přijetí objednávky sjakýmikoli, byť i 
nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový 
návrh textu smlouvy k jednání.

3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Poskytovatelem obě Smluvní 
strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „Smlouva“).
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II. Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění -  služby:

1/61, III/l 038 Velké Přítočno -  OK 
ISPROFIN 5001560002.24550 

Výkon ěinnosti koordinátora BOZP

(dále jako ,£lužbyu).

Podrobný popis plnění
Předmětem této zakázky je činnost koordinátora BOZP ve fázi realizaci stavby dle zák. č. 
309/2006 Sb.
Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do 
Plánu BOZP. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit 
zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z 
kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění 
BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním 
do Plánu BOZP. Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat. 
Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací. Aktualizace 
Plánu BOZP. Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu 
BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné 
nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. Kontroluje zabezpečení 
obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám. Spolupráce se zástupci 
zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor. Účast 
při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním 
úřadem Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování. Plánu BOZP a 
zajištění účasti všech zhotovitelů stavby. Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných 
kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob. Zpracování výsledků kontrol a 
měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření. Provedení 
vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby
Základními povinnostmi Koordinátora BOZP je zejména
a) řádně plnit tuto Smlouvu,
b) dodržovat platné právní předpisy,
c) dodržovat pokyny příslušného specialisty objednatele,
d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. správcem stavby a jeho asistentem,
majetkovým správcem komunikace

2. pověřenými asistenty správce stavby
e) zúčastňovat se kontrolních dnů stavby, dispečinků stavby
f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele
2. výrobních výborů

g) zasílat HMG plánu kontrol a tyto kontroly plánovat ve vazbě na HMG stavby, resp.
týdenní plán prací
h) zasílat zprávy z kontrol včetně fotodokumentace zjištěných nesouladů, z každé návštěvy 
alespoň 5 fotografií.
i) svoji činnost vykonávat v souladu s platnými vnitřními normativními akty ŘSD ČR
3. Místem poskytování/předání služeb je obvod stavby 1/61, III/l038 Velké Přítočno - OK

2



4. Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou výzvu objednatele provést 
sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto 
smlouvou sjednanou cenu.
5. Práce jsou fakturovány na základě skutečně provedených prací, v soupisu prací 1 měsíc na 
možné prodloužení stavby z důvodů nepředpokládaných komplikací.

III. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno: 5 dní po podpisu smlouvy - po dobu realizace stavby 
1/61, III/l 038 Velké Přítočno -  OK.

Ukončení plnění: Zpracování závěrečné zprávy koordinátora BOZP do 1 týdne od uvedení 
stavby do provozu, předpoklad nejdéle do 15. 12. 2017.

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli 
následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 172 500,- Kč

DPH: 36 225,- Kč

Cena včetně DPH: 208 725,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).

V. Platební podmínky

1. Měsíční fakturace převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného 
doručení faktury, která musí obsahovat název zakázky, číslo objednávky a 
ISPROFIN/ISPROFOND. Fakturu lze předložit nejdříve při předání dílčí části zakázky

2. Cena bude uhrazena jednorázové převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 
dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po 
protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků 
poskytovatelem.

3. Originál předávacího protokolu s rozpisem dodaných položek odpovídajících oceněnému 
rozpisu služeb s podpisem HIR je povinnou přílohou faktury.

4. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV. této Smlouvy. Fakturovaná 
částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je 
nedílnou součástí této objednávky.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.

6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

VI. Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Služeb,
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s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, 
maximálně však do výše 10% z Ceny těchto Služeb.

2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody 
Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí 
Služeb Objednateli.

VII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé 
v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří 
Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

VIII. Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím 
vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.

2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

4. Příloha: Rozpočet - Soupis prací
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V Praze dne : .-04- 2017 V Praze dne: 5.4 .2017
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