
Příkazní smlouva na zajištění staveblšoordinátorem BOZP na staveništi
uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., V platném Znění

(dále jen „Občanský Zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvními Stranami:

Město Holice Se Sídlem Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupená Mgr. laadislavem Effenberkem, Starostou města
IC: 00273571 DIC: CZ 00273571
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Pardubice, expoZitura Holice
č.ú. 19 -1628561/0100
Osoby oprávněné jednat:
Ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk
Ve věcech technických: Ing. Karel Vrbata

Martina Klasovitá

(dále jen „příkazce“)
a

TURKE CZ s.r.o. se Sídlem Vortová 37, 539 61 Vortová
Zastoupená Stanislavem Turke, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové,
Oddíl C, vložka 24039
IČ; 275 24 141 DIČ: cZ27524141

(dále jen „příkazník“)

uzavírají, tuto mandátní Smlouvu.
I.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Smluvní Strany Se dohodly na Společné koordinaci činností při BOZP na prováděných

Stavbách:

- „Rekonstrukce bytového domu, Hradecká ulice 59, Holice“
"CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003013" a název projektu "Město Holice - Sociální bydlení".

(dále jen Stavba)

1.2. Vlastní Spolupráce a koordinace činností vychází Ze Zásady dobrovolnosti a rovného postavení
Smluvních stran jako Samostatných právních subjektů. Oblasti Spolupráce jsou upraveny touto
Smlouvou.

1.3. Předmětem Smlouvy je provádění těchto činností:
- Koordinace bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Stavbě podle Zákona

309/2006 Sb., § 18.
- Zajištění dalších činností Spojených S povinností stavebníka podle Zákona 309/2006 Sb.,

§ 15 a §16.
- Oprávnění jednat jménem PříkaZce S OIP pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

II.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1. PříkaZce Zadává koordinaci BOZP na Stavbě, Společnosti TURKE CZ s.r.o.
2.2. Společnost TURKE CZ s.r.o. se ZavaZuje:

- Zpracování plánu BOZP a ohlášení Stavby na OIP pro Královéhradecký a Pardubický kraj a jednání
Se Státními orgány.
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2.3.

2.4.

2.5.

Koordinace Spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání Opatření kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné Zásady prevence
rizik a činnosti prováděné na Staveništi Současně, popřípadě vtěsné návaznosti, S cílem chránit
zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
Sledování provádění prací na Staveništi Se Zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorıˇıuji na Zjištěné nedostatky apožadujeme bez
Zbytečného odkladu zjednání nápravy.
Informování všech dotčených zhotovitelů O bezpečnostních a Zdravotních rizicích, která vznikla na
Staveništi během postupu jednotlivých prací.
Podněty a na vyžádání zhotovitele doporučení řešení technických řešení nebo Opatření k Zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Stanovení pracovních nebo technologických postupů
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci
Stavby uskuteční Současně nebo na Sebe budou bezprostředně navazovat.
Kontrola zabezpečení Obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště S cílem zamezit vstupu
nepovolaným fyzickým osobám.
Sledování, zda Zhotovitelé dodržují BOZP a PO, plán a projednání S nimi přijetí opatření a termíny
k nápravě Zjištěných nedostatků, případně upravení plánu BOZP dle skutečnosti.

Příkazce se Zavazuje, že poskytne příkazníkovi na stavbě zázemí potřebné k práci při
koordinaci a při práci Systémech BOZP.
Příkazník Se ZaVazuje k mlčenlivosti ke třetím osobám Ohledně zjištěných personálních,
ekonomických a Obchodních Skutečností Společnosti příkazce.
Obě Strany se zavazují k Vzájemné informovanosti O aktuální Situaci Ve vypracování
dokumentace, koordinaci BOZP, Správě vytvořeného Systému koordinace a poskytování
informací sloužících jako podklad pro zdokonalení vypracované dokumentace a systému
BOZP.

III:ł
ODMENA

Fakturace bude pobíhat měsíčně. Měsíční odměna příkazníka za koordinaci stavby se stanovuje
ve výši:

Cena bez DPH................ S 000Kč
DPH 21% ..................... l 050Kč
Cena včetně DPH ......... 6 050Kč

(dle DPH na daný rok)

4.1.

4.2

IV.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Příkazce Se zavazuje k úhradě měsíčních daňových dokladů za měsíční koordinaci nejpozději
do 14-ti dnů Od Obdržení. V případě Opožděné platby je Příkazník Oprávněn účtovat penále Ve
Výši 0,05 % denně. '
Na každé vstavené faktuře bude Vyznačeno by mělo být uvedeno číslo projektu:
"CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003013" a název projektu "Město Holice - sociální bydlení".

V.
TERMÍNY PROVÁDĚNÍ

5.1. Zahájení prací ze Strany příkazníka je předpokládaný říjen 2017,
ukončení prací do 31.07.2018.

5.2. Samotné zahájení prací bude Oznámeno minimálně 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli.

6.1.

VI.
DOBA SPOLUPRÁCE

Smluvní Strany Se vzájemně zavazují, Že všechna ujednání této Smlouvy budou plně
respektovat ve všech svých Vzáj emných Vztazích.
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6.2. Pro případ, že Se Smluvní Strany nedohodnou V běžné obchodní Spolupráci na aplikaci Zásad

uvedených V předcházejících ustanoveních této smlouvy, zavazují se smluvní Strany vyřešit
Sporné Otázky bezodkladně na jednání Statutárních zástupců.

6.3. V případě, Že příkazník nebude plnit čl. 2.2, zavazuje Se uhradit na vyžádání příkazce
Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý měsíc prodlení.

VII.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny jen písemným dodatkem k této Smlouvě.
7.2. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla

uzavřena po vzáj emne'm projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně
a Srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany potvrzují na
důkaz Shodného projevu vůle tuto Smlouvu Svým podpisem.

7.3. Příkazce zajistí zveřejnění Smlouvy v Registru Smluv.
7.4. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve třech Stejnopisech, z nichž příkazce Obdrží dva výtisky a

příkazník jeden výtisk.
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Město Holice TURKE CZ S.r.o.
Příkazce Příkazník


