
SMLouvA o vÝKoNu KOORDINÁTORA BOZP
Číslo smlouvy investora .................. / číslo Smlouvy dozoru 18-15

uzavřená mezi

Město Holice
se sídlem: Holubova 1, 534 14 Holice
IČ, DIc: 00273571, c200273571
jednající: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Holice, č.ú. 19-1628561/0100
telefon, e-mail, ID DS: +466 741 200, vrbata@mestoholice.cz, hwkbrgj

dále jen „investor“ na straně jedné

a

SER VISI'NG S.r.0.
se sídlem: Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše
IČ, DIČ: 252 75 810, c225275810
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, jednatel společnosti
ve věcech technických: Helga Poláková, koordinátor BOZP
bankovní spojení: Fio banka, a.s. Hradec Králové, Číslo účtu: 2500626113/2010
telefon, e-mail, ID DS: +420 495 077 111, info@servising.eu, bd93a
dále jen „dozor“ na straně druhé.

(investor a dozor budou dále ve smlouvě společně jmenováni smluvní strany)

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Dozor se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro investora činnosti spočívající ve výkonu koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (dále jen „BOZP“) po celou dobu realizace akce

„Revitalizace sportovního areálu v Holicích - vodohospodářské prvky“.
Předmět a rozsah akce (dále jen „dílo“) je vymezen projektovou dokumentací Zpracovanou ˇv srpnu 2017
projekčním ateliérem Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IC: 150 53 695,
statutární zástupci: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura, telefon 469 682 303-5, e-mail
ekomonitor@ekomonitor.cz a výkazem výměr.

2. ROZSAH ČINNOSTÍ DOZORU (koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Koordinátor bude uskutečňovat výkon Své činnosti v Souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a S nařízením
vlády č. 591/2006 Sb. Předmětem plnění je zejména:

zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce
minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby,

- provádění koordinace Za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání
opatření k zajištění BOZP,

- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení
vstupu nepovolaným osobám,

- účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,
- informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a Zdravotních rizicích na staveništi,
- kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla
- pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků,
- okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která

vznikla na staveništi během postupu prací,
- upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadování zjednání nápravy,
- oznamování objednateli díla uvedených nedostatků, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření

ke zjednání nápravy.
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3. PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU A INVESTORA
Dozor při výkonu svých smluvních povinností postupuje Odpovědně, profesionálně, v příslušné kvalitě, s
plnou Odpovědností a nezávisle; investor si vyhrazuje právo rozhodnutí o uplatnění jeho doporučení.
Základními podmínkami práce dozoru podle této smlouvy jsou platné právní předpisy ČR, české technické
normy a technické speciflkace, a to v Závazné i doporučující Části, včetně smluvních ujednání v dané věci.

4. CENA A PLATBY
Investor se zavazuje hradit dozoru za výše uvedené služby měsíční částky ve výši

4 500,- Kč bez DPH (Slovy: čtyři tisíce pět set korun českých)
a 2 800,- Kč bez DPH jednorázovou platbou při předání plánu BOZP

Platby budou prováděny po dobu plnění cca 9 měsíců v předpokládaném termínu srpen 2018 až duben
2019 v rovnoměrných měsíčních splátkách a bude k nim připočítáváno DPH ve výši stanovené zákonem
platným a účinným vokamžiku vystavení daňového dokladu. Současně platná sazba činí 21%. Cena
činnosti koordinátora je stanovena Za jeden kalendářní měsíc; fakturováno bude v rozsahu dle skutečnosti.
Splatnost měsíčních faktur je 14 dní Ode dne doručení daňového dokladu investorovi. Faktury musí
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty,
v platném znění, a dále Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. vopačném případě je
oprávněn investor takovou fakturu vrátit jako neoprávněnou.

5. ODSTOUPENÍ oD SMLOuvY, uKONčENÍ SMLOuvY
Každá ze smluvních stran může odstoupit Od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana není prokazatelně
nadále schopna plnit Své povinnosti podle této smlouvy.
Pokud dozor poruší své povinnosti dané touto smlouvou, může investor Odstoupit Od celé smlouvy, nebo jen
v Části Článku 2 smlouvy.
Odstoupením Od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení Od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty či práva na náhradu škody vzniklé z porušení Smluvní povinnosti ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po Odstoupení Od smlouvy.
Investor může smlouvu v plném nebo částečném rozsahu vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních
dnů s počátkem běhu Ode dne doručení druhé smluvní straně.

6. vLASTNIcKÉ PRÁVO, oBcHODNÍ TAJEMSTVÍ, POJIŠTĚNÍ
Všechny dokumenty předložené dozorem se stávají majetkem investora.
Smluvní strany jsou si vědOmy, že všechny dílčí informace a projekt jako celek včetně všech dokumentů,
prací a obchodních záležitostí a technických postupů, které dozor Získá Od investora, účastníků projektu,
dodavatelů, suddavatelů a dalších stran, jsou obchodním tajemstvím a jako takové musí být považovány
Za důvěrné.

7. SMLqÍ POKUTY
V případě porušení povinností daných dozoru touto smlouvou má investor právo požadovat po dozoru
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, a to za každé porušení povinnosti dané touto smlouvou.
Smluvní pokuta je Splatná do 14 ti dnů Ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty dozoru. Investor je
oprávněn odečíst ze Svých závazků vůči dozoru finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dozoru vyúčtuje.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti.

8. zÁvĚREčNÁ uSTANOvENÍ
Tato Smlouva je uzavřena na základě Souhlasu Obou Smluvních stran s obsahem všech článků. Je platná
a účinná podpisem obou smluvních stran a je vydána ve čtyřech Stejnopisech, dva pro každou stranu.
Tato Smlouva lze měnit pouze po dohodě obou Smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků
k této Smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány Oběma Smluvními Stranami.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření smlouvy Schválila Rada města Holice dne 25. 6. 2018 usnesením č. 251.

v Holicích, dne QQ. ň. 2018 v Hradci Králové, dne 9. 7. 2018

Město Holice SERVISÍNG S.r.0,
Mgr. Ladislav Effenberk v STO Ing. Ludvík Blažek
starosta města HOLICE. jednatel společnosti
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