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Poskvtovatel:

Paľdubický kraj
Sídlo - adresa:
Zastoupen:

osoby opráVněné jednat
Ve Věcech technických:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

mlouva o poskytování služeb ć.ov17t23125

,,Technický dozor investora při realizaci stavby
ReaIizace úspoľ energie - areál NPK, ä.S., budova X - ambulance

a vyšetřovny v chrudimi"

Smluvní stľanv

Obiednatel
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
lng. Pavlem Kalivodou, vedoucím odboru
rozvoje Krajského Úřadu Pardubického kraje

lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. JiříZevl
nebo lng. Tomáš ostruszka
70892822
c270892822
Čsog Pardubice
i,.Ú. 234312867/0300

a

LIMMA CZ s.r.o.
Sídlo - adresa:

Zastoupen:
osobyoprávněné jednat
ve věcech technických.

lČ:

DlČ:

Bankovní spojení:

Sp. zn. zápisu v oR:
Komunikační spojenĺ

Tůmy Přeloučského 'ĺ599, 535 01 Přelouč
Liborem Matouškem, jednatelem

Libor Matoušek
274 88 233
c227488233
Komerční banka a.s.

35-495865023710100
oddíl c, číslo vloŽky 21987

T el.:7 7 7 1 62020, m a i I : I i bo r. m atousek@ I i m m a. cz

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytovánísluŽeb na výkon
technického dozoru investora (dále jen ,,smlouva").

Článek l.
Předmět smlouvv

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní zajištění sluŽeb technického dozoru
investora v průběhu realizace stavby ,,Technický dozor investora při realizaci stavby
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., budova X - ambulance a vyšetřovny v
chrudimi" a všech souvisejících činnostĺ nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

2. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou.

3. objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených
touto smlouvou.
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Krajský úřad Pardubického kraje

1

článek lt.
Rozsah činnosti

Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit zejména
následující činnosti:

a) seznámit se s projektovou dokumentací stavby, stavebními povoleními, smlouvou o

dĺlo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby ,,Realizace úspor energie

- areál NPK, a.s., budova X - ambulance a vyšetřovny v Ghrudimi" (dále jen

,,smlouva o dílo") a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,

b) účastnit se na předání a převzetí staveniště,

c) podílet se na průběŽném dopracování a změnách realizačních pokqmentací (účast

na jednáních/poradách a místních šetřeních),

d) dohlíŽet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s předanou projektovou

dokumentací auzavŕenou smlouvou o dílo, nesmí být prováděny práce nad rámec
smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení, jakékoli změny musĺ být řešeny ve
změnovém ŕízení,

e) kontrolovat dodrŽování podmínek stavebního povolení a jiných závazných správních
rozhodnutí vydaných ke stavbě po dobu realizace stavby,

Đ kontrolovat dodrŽování stavebního zákona a dalších předpisů, norem azávazných
pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlíŽet nad prováděním předepsaných
zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišt'ovat doklady o nich,

g) spolupracovat s autory projektu, koordinovat poŽadavky autorských dozorů
projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu pracĺ,

h) prověřovat části stavebnĺch prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

i) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladŮ a faktur,
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tĺm, Že fakturované
pólozry musí Ęt důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány poloŽky, které nebyly
dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k proplacení,

j) vést přehled čerpánĺ jednotlivých poloŽek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání
nebo přečerpání,

k) zajišťovat od uŽivatele protokolární potvrzenídodávek, které mají charakter movitých
věcí (účet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) před

potvrzením zjišťovacího protokolu,

l) navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové

dokumentace Ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,

m) dohlíŽet nad řádným vedením stavebních deníků, zaznamenávat všechny
skutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele
a vyjadřovat se k nim,

n) odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které

neprodluŽují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny
předkládat s vlastním vyjádřením objednate|i'

o) ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínŮ nebo jiných

podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

p) uplatňovat technická řešení směřujĺcí k hospodárnosti stavby nebo budoucího
provozu dokončené stavby,

q) dohlíŽet nad dodrŽováním bezpečnostních a poŽárních předpisů, nad udrŽováním
pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uŽivatele a

objednatele při provádění opatření k odvrácenĺ nebo omezení škod v případě

ohroŽenĺ stavby Živelnými událostmi,

r) kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na

nedodrŽení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady
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Krajský úřad Pardubického kraje

pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení
vzniklých prodlev,

s) uplatňovat práva zezávazkových vztahů v rozsahu zabezpećované činnosti po dobu
realizace stavby,

t) zajišt'ovat technický dozor nad prováděním prací,

u) svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je
účastníkům výstavby,

v) kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou měsíční fakturacĺ (soupisy
prací a zjišt'ovací protokoly),

w) sledovat a evidovat mnoŽství méně a více prací- dle dohody s objednatelem,

x) sledovat časový harmonogram stavby, , .

y) kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad
zaznamenán ím všech odchylek,

z) příprava přejímky dokončeného díla a kolaudačního řízenĺ stavby, zajištění všech
potřebných dokladů, Účast při převzetí,

aa) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí a při kolaudaci
v dohodnutých termínech,

bb) kontrola vyklizení staveniště,
cc) bezodkladně informovat objednatele o všech závaŽných skutečnostech, plnit jeho

další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,
dd) zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které

je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci, popř
k předčasnému uŽívání nebo zkušebnímu provozu stavby.

2. Poskytovatelje povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele
o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

3. Poskytovatel si je vědom, Že ve smyslu $ 2 písm. e) zákona č,. 320ĺ2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné sp4ávě a o změně některých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen spolupůsobit při výkonu finančnĺ kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost
v přĺpadě, Že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

clánek llI.
Pľáva a povinnosti poskvtovatele

1. JestliŽe se poskytovatel V průběhu plnění svých závazkü podle této smlouvy dozví
o skutečnostech, nasvědčujících tomu, Že kvalita prováděných prací neodpovídá
podmĺnkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšŠí neŽ stanovené
rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného
souboru staveb by mohly být ohroŽeny, je povinen o tom neprodleně informovat
objednatele.

2. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčĺ v zájmu
objednatele, dle platných právních předpisů.

3. Poskytovatel je povinen předloŽit před uzavřením smlouvy originál nebo úředně ověřenou
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě v přímé souvislosti s činností poskytovatele při plnění této smlouvy a to ve výši
pojistného plnění minimálně 250 000,- Kč. Poskytovatel je povinen pojistnou smlouvu
udrŽovat po dobu poskytování činnosti v platnosti.

4. Poskytovatel sdělí objednateli kontaktní Údaje osob, které budou činnost, jež je předmětem
smlouvy, fyzicky vykonávat, bez zbytećného odkladu po uzavření smlouvy. V případě
změny v těchto osobách poskytne nové kontaktní údaje objednateli ihned.
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Krajský úřad Pardubického krale

Článek lV.
odměna. platební podmínkv

1. odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí:
cena bez DPH í49.000,_ Kč (dále jen smluvní odměna)
poskytovatel není plátce DPH

2. Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veŠkeré činnosti
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č.235t2oo4
9b , o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskute8nění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/śniŽuje
v souladu s touto změnou sazby.

3. Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanovílŽe ůeškeré náklady
poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v śouladu bodem 't tohoto článku'4. Poskytovatel bude fakturovat měsĺčně pgměrnou část smluvní odměny odpovídající délce
smlouvy. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.5. Doba splatnosti bude činĺt 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z l1čtű
objednatele na účet poskytovatele.

6' Faktura musí obsahovat veškeré náleŽitostĺ daňového dokladu podle platných obecně
závazných právních předpisů. objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůiy splatnosti
vrátit fakturu, pokud neobsahuje poŽadované náleŽiiosti nebo oosänű;e nesprávné cenové
údaje. oprávněným vrácenĺm faktury přestává běŽet původní lhůta spiatnosti. od doručení
opravené nebo přepracované faktury běŽí nová lhůta splatnostĺ.

článek V.
Doba trvání

1

2

3

Smlouva se uzavírá ę dobu do uvedení stavby do trvalého provozu nebo kolaudačního
souhlasu a do odstranění vad a nedodělků díla, nejdéle však do 31 .12.2018.
Smlu-vní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta čĺní 1 měsíc
a zaőíná běŽet prvním dnem kalendářního měsícé následujícĺňô po doručení výpovědi. Při
ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo ná poměrnou eášt odměny
odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná
část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. lV., nedohodnou-ii se účastníci jinak.
Smlu.vní strany ujednávají, Že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od
záměru předmětnou stavbu realĺzovat, a to zjakéhokoli důvodu.

1

2

4

3.

článek Vt.
Sankce. možnost odstoupení od smlouvv

V-případě, Že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající ztéto smlouvy nebo stanovené
zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní poŕutrr ve výši 5 o/o zcáltove dohodnuté
odměny včetně DPH za kaŽdéjednotlivé poruŠenĺ vtermínu đo 30 dnů od doručení výzvy
k úhradě smluvní pokuty.

Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena
částkou 40 o/o z ce|kové smluvní ceny.
Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody
vzniklé činností poskytovatele.

Š.t9o.ľ vzniklé' objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovat el zavazuje zaplatit
objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a jejivýši
prokazatelně informován.
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Krajský úřad Pardubického kraie

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. lV smlouvy je poskytovatel oprávněn
uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 o/o z fakturované částky zakaždý den prodlení.

6. Porušení závazkŮ uvedených v Článku ll., bod 1 ., pod písm. a), d), e), f), h), i), j) k) o), q), r),

t), v) poskytovatelem a rovněŽ případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musĺ být
zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto
článku, je povaŽováno za podstatné porušení smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany
dohodly, Že je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

článek Vll.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva můŽe být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanýini oboatty.

2. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna
ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to
průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrží stejnopisy tři a
poskytovatel stejnopisy dva.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Povinnosti poskytovatele vyplývající
z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

5. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
nestanovĹli zákon v době jejího uzavření jĺnak.

6. S ohledem na povinnosti plynouci ze zákona ć,. 34012015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvnĺ strany, Že objednatel odešle tuto smlouvu k uveřejněnĺ v registru smluv bez
zbytečného odkladu po jejím uzavření. Smluvnĺ strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy
neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu s 504 občanského zákoníku. Poskytovatel
uděluje na dobu neurčitou souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobnĺch údajů
objednatelem za účelem uveřejněnísmlouvy v registru smluv.

7. Smluvnĺ strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váŽné a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz tohoto tvzení smluvnístrany připojují níŽe své podpisy.

V Pardubicích dne: 2 g -06- 2017

Objednatel Poskytovatel:

l_rŕvlŕVąlą ť-jz.j s. ľ.ą:.
Tĺ1my PľYcloučsĺĺáli

Pardubický kraj
lng. Pavel Kalivoda

vedoucí odboru rozvoje
Krajského úřadu Pardubického kraje

LI s.r.o.
Libor atoušek
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EVRoPsKÁ UNlE
Fond soudrŽnosti
operačnĺ program ŽĺvotnÍ prostředĺ

Krajský úřad Pardubického kraje v01 b

Příloha č. 1 ke smlouvě č'.. oRlL7l23L25

Povi n n osti poskytovate ! e vyplwai ící z fi n a n čn í spo l u ú ča sti
evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu:,,Realizace úspor energie _ areál NPK, a.s., budova x _ amĹulan." .
vyšetřovny v Chrudimi"
Název operačního progra m u :,,operačn í progra m Životní prostředí 2oL4 - 2o2o"
číslo v'1zvyi ,,L9"
Řĺaĺcĺ orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí české republiky"

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt souvĺsející s
operačním programem Životní prostředí (dále jen oPŽP) s názvem: Realizace úspor
energie - areál NPK, a.s., budova X - ambulance a vyšetřovny v Chrudimi s registračním
číslem projektu cz.05.5.18lo.olo.olt5-019/0001565. Faktury musí obsahovat účel
fakturovaných částek, vše plně v souladu se zadávacídokumentací.

2) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu $ 2, písm. e), zákona č' 3Ż0/2oo1 sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu
bude objednatelem v12ván.

3) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit Vstup
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo
jeho realizací. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutív rozsahu, který souvisí s projektem. Poskytovatel se dále
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán,
objednatele a poskytovatele dotace.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem fĺnancí ČR,
Mĺnisterstvem životního prostředí Čn a dalšími mĺnisterstvy, Řídícím orgánem
operačního programu Životní prostředí ŻoL4-ŻO}o, jakož i dalšími orgány oprávněnými k
výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

4) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnějšíaudit. Poskytovatelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit'

5) Poskytovatelje povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení Žadatele o
změn ě projektu, závěrečného vyhod nocen í a kce.

6) Poskytovatel se zavazuje archivovat dokumenty souvisejícís dílem až do roku 2o3o.
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7') Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z,,Pravidel pro žadatele a příjemce
podpory v operačním programu životní prostředí pro období 2oL4-2o20" a dalších
dokumentů operačního programu Životní prostředí 2oL4-2o2o dostupných na webové
adrese http://www.opzp.czldokumentv/. V případě rozporu v textu dokumentů s
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

8) Pro potřebu průběžného sledování nákladů poskytovatel vyhotoví a s každou fakturou
objednateli předá elektronický přehled vykonané činnosti za fakturované období.

9) Poskytovatel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např.,zápisy z jednání,
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo operačního
programu Životní prostředí 2oL4-Żo2o a logo EU se sloganem a dalším povinným textem
na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních
listinách apod.) - dle předlohy.

L0) Poskytovatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech
subdodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na

vyžádání předložit oPŽP.
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