
Číslo smlouvy příkazníka: 2018019-T

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

O výkonu TDS na akci Energetické úspory koleje "C"

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

17.|istopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc.- rektorem

61989100

ČSOB, a.s.

Se sídlem:

Zastoupena:

|čo:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen "příkazce")

na stranějedné

příkazník

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstř.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dálejen "příkazník")

na straně druhé

 

TIZZI engineering s.r.o.

Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž

lng. Josefem Křeháčkem, jednatelem

05107521

C205107521

u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 93629

KB, Kroměříž

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále uvedených tuto

příkazní smlouvu

Článek 1

Výchozí podklady a základní údaje

1.1. Podkladem pro uzavřenítéto smlouvyje nabídka příkazníka ze dne 2. 3. 2018.

1.2. Výchozí údaje:

0 Název akce Energetické úspory koleje "C”

0 Místo provádění Budova kolejí „C“, Studentská 1770 /1; 708 00 Ostrava - Poruba

. Investor akce Vysoká škola báňská —Technická univerzita Ostrava

0 Autor projektu: PPS Kania s.r.o., IČO: 26821940

. Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005857
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2.1.

2.2.

2.3.

ČIánekZ

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje podle této smlouvy úplatně zajistit příkazci technický dozor

stavebníka na stavbě Energetické úspory koleje "C", prováděné v rozsahu

projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PPS Kania

s.r.o..

Poskytnutí služeb — Výkon technického dozoru stavebníka — bude prováděn

vrozsahu Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a vtermínech dle

postupu stavby.

Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy dle bodu 2.2. mohou být

prováděny příkazníkem pouze tehdy, budou—li písemně odsouhlasený příkazcem.

Článek 3

Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

 

 

3.1. Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnost v rozsahu článku 2 této smlouvy

celkovou částku:

Cena v Kč bez DPH DPH (21%) v Kč Cena v Kč s DPH

130 000,- 27 300,— 157 300,-

   
 

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

Sjednaná odměna zahrnuje též veškeré náklady příkazníka na plnění této smlouvy,

vyjma nákladů na správní či soudní poplatky. Tyto náklady budou vyúčtovány

samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě

přesahující 1.000,- Kč musí být dopředu odsouhlasena příkazcem.

Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů.

Úhrada za plnění bude probíhat dle finančního harmonogramu, kterýje součástí této

smlouvy v Příloze č. 2. Příslušné daňové doklady budou vystaveny nejpozději do 14.

dne každého měsíce následujícího po měsíci, během něhož bylo plnění uskutečněno.

Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě daňového dokladu — faktury,

jejíž splatnost bude stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení za

předpokladu, že bude doručen objednateli do 5 kalendářních dnů od jeho vystavení.

Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou

uváděny v Kč.

Pokud vprůběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, bude celková

nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného

plnění.

Článek 4

Doba plnění předmětu smlouvy

Příkazník se zavazuje provádět činnost vrozsahu článku 2 této smlouvy po celou

dobu provádění stavby s předpokládanou dobou realizace od 04/2018 do 10/2018.
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

V případě, že dojde k prodloužení doby realizace stavby, dohodnuté touto smlouvou

z důvodu, který nebude na straně příkazníka, smluvní strany upraví dohodou,

formou písemného dodatku k této smlouvě, čas plnění.

Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu

článku 2 této smlouvy řádně a včas splnit, za uvedené činnosti zaplatit příkazníkovi

úplatu v dohodnuté výšce a v termínech úplaty. Dodržení doby plnění ze strany

příkazníka je závislé od řádného a včasného spolupůsobení příkazce, dohodnutého v

této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník

v prodlení se splněním předmětu plnění.

Článek 5

Místo plnění předmětu smlouvy

Místem plnění bude Budova kolejí „C", Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava - Poruba.

Místem předání hmotných výstupů činností dle předmětu této smlouvy bude místo

sídla zadavatele, nebude-li sjednáno pro konkrétní případ jinak.

Článek 6

Ostatni ustanovení

Příkazník bude informovat příkazce o stavu realizace stavby a jím zabezpečovaných

činností na kontrolních dnech a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné

korespondence (objednávky, smlouvy, reklamace, smluvní pokuty, soudní podání a

jiné).

Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného

souhlasu, nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek

této smlouvy.

Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat s

odbornou péčí. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy

příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních

stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.

Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 2 této

smlouvy. Jestliže příkazce o to požádá, je příkazník povinen umožnit mu nahlédnout

do živnostenského oprávnění. Příkazníkje povinen odevzdat bez zbytečného odkladu

příkazci úřední doklady, věci nebo jiný prospěch, všechno co získá ve jménu příkazce

při zabezpečování činností podle článku 2 této smlouvy od třetí strany (rozhodnutí

úřadů, soudů nebo jiných orgánů, hmotné věci, smluvní pokuty, úhrady škod).

Příkazce v této souvislosti uhradí příkazníkovi náklady, které příkazník nevyhnutelně

a účelně vynaložil při zabezpečování činnosti v prospěch příkazce (poplatky a jiné

náklady).

Příkazce poskytne příkazníkovi pro jeho potřebu 2 vyhotovení projektu stavby pro

její realizaci. Projekt stavby pro potřebu zhotovitelů - dodavatelů - poskytne příkazce

na základě požadavků příkazníka, počet kusů a termín poskytnutí bude operativně

dohodnut
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Článek 7

Plná moc

Příkazce ve vztahu ktřetí osobě, uděluje tímto příkazníkovi písemnou plnou moc,

aby jednal při zabezpečování činností vrozsahu čl. 2 této smlouvy jako jeho

zástupce.

Příkazník není oprávněn vrámci své činnosti, bez předchozího souhlasu příkazce,

uzavírat žádné dohody ani smlouvy, které by příkazce zavazovaly kfinančním nebo

jiným závazkům.

Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle článku 4 této smlouvy.

Článek 8

Sankční ujednání

Nebude—li Příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy a Příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených

příslušnými správními úřady), bude Příkazník povinen Příkazci tuto škodu v plném

rozsahu uhradit.

Při porušení povinnosti kontroly fakturačních dokladů ze strany Příkazníka, jejímž

důsledkem bude fakturace neoprávněných položek ze strany zhotovitele díla, má

Příkazce právo uplatnit vůči Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty vzniklé

neoprávněné fakturace, maximálně však do výše 20% celkové úplaty Příkazníka dle

této smlouvy.

Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši 0,05% dlužné částky a den.

Článek 9

Závěrečné ujednání

Příkazník bere na vědomí povinnosti příkazce zveřejnit údaje uvedené v této

smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru

smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z

uvedených předpisů čio němž rozhodne příkazník.

Smluvní strany se zavazují udržovat vtajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní

informace — zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

0 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např.

osobní údaje, utajované skutečnosti)

lVlěnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných

dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž si ponechá dvě příkazce

a jedno příkazník.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

nabývá smlouva po registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.



Číslo smlouvy příkazníka: 2018019-T

9.5. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

provede na základě dohody smluvních stran příkazce, a to tak, aby potvrzem’ o

provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

9.6. Příkazník bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly. Příkazník se zavazuje poskytovat součinnost při výkonu kontroly příslušným

orgánům (zejm. Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí,

Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr,

OLAF - Úřad pro boj proti podvodům ad.), jejich pověřeným osobám a zmocněncům.

9.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9.8. Tato smlouva je projevem svobodné a vážně vůle smluvních stran, což stvrzují svými

podpisy.

28. 03. 2018

V Ostravé dne ..................................... V Kroměříži dne 27. 3. 2018

za příkazce za příkazníka

Ing. Josef Kurka Ing. Josef Křeháček
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Příloha č. 1

Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka

Zajištění technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci zakázky

v rozsahu:

1. Kontrola průběhu prací v rozsahu min. 1 návštěvy týdně, případně více; vždy v případě

potřeby kontroly či převzetí stavebních prací,

2. Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, stavebním povolením a s obsahem

vydaných správních rozhodnutí,

3. Organizace kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z

jednání v pravidelných intervalech, zpravidla 1x za 14 dnů,

4. Spolupráce s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektem,

5. Spolupráce s investorem stavby při koordinaci postupu prací

Spolupráce s investorem stavby při kontrole výkazů provedených prací, doložených při

fakturaci ukončených etap případně celého díla. Sledování dodržování všech podmínek

stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby.

7. Kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními

předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo

znepřístupněny; sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu

(harmonogramu),

Zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli,

9. Příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k

archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu jejího provádění

včetně přípravy podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad

odstraněním vad a nedodělků.


