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Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
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Statutární město Ostrava
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čI.l.
Základní ustanovení

ve znění pozdějších
Tato smlouva je uzavřena podle zákona Č. h“) 2012 Sb.. občanskeho zakoniku.
předpisu (dále jen ..()Z"l.
při realizaci stavby
Účelem uzavření této smlouvy je zajištění vykonu autorskeho dozoru
(PD. AD IČ). pro
kova“
„Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobál
městsky obvod Slezska Ostrava.
i k podnikání jsou
Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedene v záhlaví teto smlouvy a taktez opravnen
změny dotčených
že
zavazují.
se
strany
Smluvní
v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy.
udaju oznami bez prodlení druhe smluvní straně.
Příkazník prohlašuje. že je odborně způsobily k zajištění předmětu smlouvy.
by se jím \ pruběhu trvani
Příkaznik prohlašuje. že není nespolehlivym platcem DPH a vpřípadě. ze
smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí příkazcí.
ucinnou pojistnou smlouvu
Příka/ník se zavazuje. že po celou dobu ucinností teto stnlouvy bude mít
ve výši min. ().5 mil,
cinnosti
smluvní
e
pro případ zpusobeni újmy v souvislosti s výkonem předmětn
í.
Kč. kterou kdy koliv na pozadani předloží v originale příkazeí k nahlédnut

l.
2.

3.

4.
5.
6.

čl.II.
Předmět smlouvy
].

c a v rozsahu teto smlouvy
Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně. podle pokynu přikaze
bývalého učitelského domu
e
strukc
„Rekon
y dozor po dobu realizace stav by
vykonavat autorsk
v
projektové dokumentace.
dle
ána
č. 291/49 na ul. Skrobálkova“ (PD. AD. IČ). ktera bude realizov
Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

hlediska po celou dobu
sledovani dodržení schvalene projektove dokumentace zteehnickeho
ím s poskytováním
povolen
ím
stavebn
realizace stavby s přiltlednutím na podmínky urcene
mezi jednotlivymi
souladu
udržení
vysvětlení potřebnych pro plynulost v'ystavby. dale sledovani
vazeb.
ačních
castntí dokumentace stavby. případně upozorněni na potřebu řesení koordin
y z pohledu dodržení
b) posuzovaní navrhu zhotovitele stavby na změny a odchylk
případně dalšich udaju a
technickoekonomiekycli parametru stavby. dodržení lhut v_v'-'stavb_v.
ukazateltt.
projektov'e dokumentaci pro
e) vyjádření k požadavkum na větší množství vyrobku a výkonu oproti
prov adění stavby.
ntace pro provádění stavby.
d) poskytovaní vysv ětleni potřebnych k dopracovaní projektove dokume
případně vyrobni dokumentace zhotovitele.
tě. případně dokumentace
e) sledovani souladu dokumentace doěasityelt objektu zařízení staveniš
zařízení staveniště
řešením
im
zakladn
se
tě.
uprav trvalych objektu pro účely zařizení staveniš
podle projektu organizace výstav by (POYL
l) účast na předani staveniště zhotov itelí stavby.
21) účast na kontrolních dnech.
o planu vystav by.
lt) sledovani postupu výstavby z technickeho hlediska a z. hlediska časoveh
i) ěínnost odpovědneho geodeta projektanta.
komplexního v_vfzkottsení. účast na
j) účast na předání a převzetí stavby nebo její casti v'ěetně
kolaudaěním jednaní,

Job-aku

a)

ělanku zaplatit odměnu.
Přikazce se zavazuje příkazníkov'i 7a cinnosti uv edene v odst. 1 tohoto
ustanoveními teto smlouvy.
Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslusnymí předpisy a
t s odbornou zpusobilosti a
Přikazník se zavazuje veskere vyše uv edene ěinnosti provade
v procesu přípravy a zabezpečení
v_v'ěeipavajíeím zpusobem při vědomi nezastupitelností sve úlohy
v_vstavby vyse uvedene stavby.

C 291119 na ul Skrobatkova (PD AD 1C:
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Přikazník se zavazuje vykonat ěinnosti. 16) jsou předmětem těto smlouvy. zpohledu dosažení
největšího prospěchu příkazce a \ tomto smyslu optimalizovat dopady sve Činnosti do kvality.
harmonogramu a rozpočtu stavby.
Smluvní strany prohlašují. že předmět smlouvy není plněním nemožným a 26 d11110d11 uzavřely po
11661116111 zvažení všech možných dusledku.

čl. lll.
Do ba plnění a místo plnění
1.

Práce na realizaci předmětu plnění dle ěl, ll. 1610 smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti
smlouvy o dílo se zhotov itelem stavby.
Autorsky dozor bude vykonáván do uplněho 1101101166111 realizace sta\ by. tj. do odstranění poslední
vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby vě. splnění všech Činnosti uvedených \ ěl. ll.
teto smlouvy.
Místem plnění je 1111510 stavby. jež je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadeni stavby
uvedenou 1 61. ll. teto smlouvy.

čl. IV.
Od měna
].

Smluvní strany se dohodly. že odměna za provedené prace uvedene 1 ěl. ll. teto ěasti smlouvy 61111:

'JI

:“

WN

Cena bez DPH .......................................................
DPH .......................................................................
Cena celkem 1661116 DPH ....................................

55 ()()().- Kč
l 1 55(1- Kc"
66 550.— Kč

Odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvyse přípustna a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
()1111161121 bez DPH obsahuje 1 11111121d116 zvýšeně naklady 511016116 5 111016111 6611 1511111111611 nakladu.
Příkazník odpovida za to. že sazba daně z 11111121116 hodnoty je stanovena \ souladu s platnými právními
předpisy.
Součástí sjednaně odměny jsou veskere pracc a dodávky. poplatky a 11116 naklady nezbytně pro řadny
a uplny vykon autorskeho dozoru. Součástí odměny jsou 1 1112166 21 dodavky. které nejsou \ teto
smlouvě uvedeny 21 příkazník jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.
Smluvní strany se dohodly. že dojde-lí \ prubehu plnění předmětu teto smlouvy ke změně zakonne
sazby DPH stanovené pro příslušně plnění vyplývající z 1610 smlouvy. je příkazník od okamžiku nabytí
uěinnosti změny zakonně sazby DPH povinen uětovat platnou sazbu DPH. () těto skutečnosti není
nutně uzavírat dodatek k těto smlouvě.
Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v 61. ll odst. 1. 1610
smlouvy. nabídkou zhotovitele stavby a smlou\ou o dílo. jejímž předmětem je realizace stavby
„„Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova'x \" případě. že dojde k
rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec puvodního zadaní podstatným zpusobem. nebo k
podstatnemu prodloužení doby výstavby. ktere v_vvola nutnost rozšířeni 6111110511 příkazníka. zahaji
smluvní strany jednání k dodatku k těto příkazní smlouvě. vždy však za 50116215116110 dodržení
legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatne rozšíření rozsahu stavebních prací resp.
za podstatně prodloužení doby vystavby se považuje překročení o 30 “u 21 více. Navrh dodatku včetně
podrobného zduvodnění navysení odměny předloží přikazník příkazcí.

čl. V.
Povinnosti příkazce
Příkazce je povinen přizvat přikazníka ke všem rozhodujícím jednaním. resp. předat neprodleně zapis
nebo informace o jednáních. kterych se přika/ník nezuěastni.
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Příkazee se zueastní předání stav enište zhotoviteli stavby. přejimaeího ři7eni stavby od /hotovítele
s právem rozhodov aeim a kolaudačního řízení. popř. závereene kontrolni prohlídky stavby.
Příka7ee se yavazuje. \ rozsahu nevyhnutelne potřebném. poskytnout příkazníkovi pomoe při zajištění
podkladu. dopli'iujieieh udaju. upřesnění. vyjádření stanovisek. jejichž potřeba vznikne vprubčhu
plneni teto smlouvy.

čl. VI.
Povinnosti příkazníka
].

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Pří plneni předmětu této smlouvy se příka/ník zavazuje dodržovat práv ní předpis). technické normy.
dohody vyplývající z této smlouvy. pokyny příkayee. dohody smluvních stran a vyjádření
veřejnoprávních orgánu a organizací.
Příkaznik je povinen se řídit pokyny přika/ee a jednat v jeho lajmu.
Pf‘ikaznik je povinen při vykonu opravneni upoyoniít příka7ee na zřejmou nesprávnost jeho pokynu. a
to ihned. když se takovou skutečnost do/ví. Příka7nik splní takovy pokyn jen tehdy. když na nem
přika'zee trva. \" případě. že příkázee i přes upo7orneni příka/níka na splnění pokynu trvá. neodpovídá
příka/ník za škodu takto vzniklou.
Příkaznik se muže odehylít od pokynu příkayee jen. je-Ií to nezbytne \ lájmu příka/ee. a pokud
nemuže včas obdržet jeho souhlas, Je však povinen bezodkladně o teehto sktiteenosteeli informovat
příkazee.
Příka/ník je povinen postupovat při zaří/ování záležitostí. plynoueíeh /_ teto smlouvy. osobně a s
odbornou peči.
Příkazník je povinen předkládat příka/ei k odsouhlasení ro7hodujíeí písemnosti.
Příkamík je povinen informovat příka/ee o možnosti uplatnm at prava přika/ee /e lava/kovyeh \ 1tahu
\ roisahu jim v _\ konávanyeh Činnosti a taková práva uplatnit. pokud příslusny organ příkaiee rozhodne
o ueíneni příslušného právního jednání.
Příka7ník je pov ínen bez odkladu oznámit příka/ei veskere skutečnosti. ktere by mohl_\ vést ke miene
pokynu příka/ee.
.lestliže přika/ník při sve činnosti /iská pro příka/eejakekoli\ věcí. je povinen mu je ihned vydat.

čl. VII.
Platebni podminky
I.
2.

3.

4.
5

Zálohy nejsou sjednány
Podkladem pro uhradu smluvní eeny nebo odměny je vyúčtování nazvané FAKTL'RA (dále jen
..t'akturaW. která bude mit náležitosti daňoveho dokladu dle zákona č. 235 2004 Sb.. o dani z přidané
hodnot). \ e mení po/dejsíeh předpisu (dálejen „Jákon o l)PH"l.
Faktura musí krome náležitostí stanovenyeh platnými právními předpisy pro daňový doklad dle _5 29
Zákona o [)PH obsahovat i tyto udaje:
&) číslo Smlouvy a datumjejího uzavření.
b) Číslo (_)bjednávky a datum jejiho \ ystavení.
e) obehodní firmu. název nebo jméno a přijmení. sídlo. IČO a DlC' Zhotovitele.
d) nálev. sídlo. IČO a DIČ ()bjednatele.
el číslo a datum vystavení Faktury.
I‘)
lliutu splatnosti Faktury.
g) Soupis provedených praeí.
h) označeni banky a Číslo účtu. na který má být zaplaceno.
o7naeeni osoby. která fakturu vystavila. včetne jejiho podpisu a kontaktního telefonu.
i)
Doba splatnosti \'seeh faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnu po jejich doručení příkazeí.
Doručení faktur provede přika/ník osobne proti podpisu opravneneho zastupce příka/ee nebo jako
doporučeno psaní prostřednictvím držitele postovni lieenee,
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Příka/ec je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok tinanci statutárního města
Ostravy. () teto skutečností bude přikaznik neprodleně po zjištění int—onnovan a bude dohodnut další
postup plnění smluvních zavazku věetně nutných uprav smluvních vztahu.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost. bude-li nesprávně
vyuětována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH. resp. sazba DPH se
nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňově povinnosti). nebo příkazník v'y'uětuje práce.
které neprovedl. je přikazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby“ splatnosti vratit bez
zaplaceni přikazníkovi k provedení opravy. \"e vracene laktuře v_vznaěi duvod vracení. Přikazník
provede opravu vystavením nove t'aktury'. ()de dne odeslani vadne laktury prestava běžet puv odní doba
splatnosti. Cela doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury! přikazci.
Příkazce je oprav'něn provest kontrolu v'y'lakturovaných praci a činnosti. Přikaznik je povinen
oprávněným zastttpctim příkazce provedeni kontroly umožnit.
Smluvní strany se dohodly. že platba bude provedena na číslo účtu uv edene přikaznikem vc faktuře
bez ohledu na Číslo účtu uvedené v záhlaví teto smlouvy. Musí se však jednat 0 Číslo účtu zveřejněnc
zpusobem umožňujícím dálkový přístup podle š" % 7akona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet
vedený v tuzemsku,
10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle & ltlóa zákona o DPH. je příka/ce oprávněn
uhradit přikazníkovi za 7danitelne plnění částku be7 DPH a uhradu samotne DPH provest přímo na
příslušný učet daneho linaněniho úřadu dle š" 109a zákona o DPH. Zaplaecním ěastky ve výši daně na
účet správce daně příkaznika a zaplacením ceny bez DPH příkaznikovi je splněn závazek přika/cc
uhradit sjednanou cenu.
ll. Povinnost zaplatit je splněna odepsanim příslušně ěastky / (16m příkazce.

čl. VIII.
Náhrada újmy
[.
2.
3.
4.

Odpovědnost za újmu zpusobenou v'adnym provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese
příkaznik v plnem rozsahu.
Za újmu se považuje i újma vznikla příkazci tim. že přika/ce musel vynaložit náklady v dusledku
porušení povinnosti příka7níka.
Příka7ník uhradí přikazci ujmu \ plném rozsahu. pokud byla zpusobena vadny'm plněním předmětu
této smlouvy.
Příkarnik je povinen uěinit v'cškcra opatření potřebná k odvracení ujmy' nebo k jejímu zmírnění.

čl. IX.

Sankční ujednání

'JI

].

V případě. že přikazník poruší povinnost dle této smlouvy. 7aplatí přika7ci 2. 0()().- Kč za každý
7jištěny" případ.
V případě. Ze přikazník nesplněním povinnosti vyplyvajieich / této smlouvy 7pusobí prodloužení lhuty
výstavby. zaplati příkazci smluvní pokutu ve výši 0.3 “u / celkove odměny uvedene v ěl. l\'. odstavci ]
smlouvy (vč. DPH) za každy“ i započatý den prodlení.
V případě. že příkazce neuhradi fakturu v době splatnosti. je přikazce povinen zaplatit příkaznikovi
urok / prodlení ve vysi 0.015 ”n z dluZne castky“ za každý i započaty den prodlení.
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivych Částí zanikne před řadnym terminetn
plnění. ne7anika nárok na smluvní pokutu. pokud \ znikl dřívějším porušením povinností.
Zánik závazku jeho po7dnim splněním neznamena zanik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.
Smluvní pokuty sjednane touto smlouvou zaplati povinna strana nezav islc na zavinění a na tom. zda a
vjake výši vznikne druhé smluvní straně škoda. kterou l/e v_vmahat samostatně Smluvní strany se
dohodly. Ze smluvní strana. která má pravo na smluvní pokutu dle teto smlouvy. má právo také na
náhradu škody vzniklé z porušení pov innosti. ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

5/7 Příkazní smlouva — Rekonstrukce byvaleho učiteiskeho domu c 291,949 na ut Škrobalkova“ (PD AD RC)

OSTRAVA!!!
SLEZSKÁ OSTRAVA

>‘-’

Statutární město Ostrava

€

městský obvod Slezská Ostrava

urad městského obvodu
7.

Smluvní pokuty je příka/cc oprávnen yapoeíst proti pohledávce příkažnika.

čl. X.

Závěrečná ujednání
|.

2.
3.

Smluvní strany berou na vědomí. že k nabytí účinnosti teto smlouvy je vyžadováno uveřejnění
v registru smluv podle žákona e. 340 2015 Sb.. o 7vlástnich podmínkách ucinnosti některých smluv.
uveřejňování nekterých smluv a o registru smluv t/ákon o registru smluv ). Zaslání smlouvy do registru
smluv zajistí příka/ce.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostředníctvím registru smluv.
Smluvní strany se dohodly. že pro tento svuj Láva/kov y v7tah vylučují použití ustanov ení š" 1765 OZ.
ustanovení \\ 197K odst. 2 ()Z,

4.

5.

6.
7.

8.
9.

l0.

ll.
12.

l3.
14.

l5.
16.
17.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ; 17-10 odst. 3 a 3 ()Z. že vylučují přijetí nabídky. která
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy. i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když
dodatek či odchylka podstatne nemeni podmínky nábídky.
Tato smlouva obsahuje uplne ujednání o předmetu smlouvy a všech náležitostech. ktere strany mely
a chtěly ve smlouve ujednat. a ktere považují ža duležite pro žavá/nost teto smlouvy. Žádný projev
stran ucincný při jednání o teto smlouve ani projev ucinený po uzavření teto smlouvy nesmí být
vykládán \“ rozporu s výslov'nými ustanoveními teto smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze
stran.
Smluvní strany mohou ukončit smluvní v/táh písemnou dohodou.
Příka7ce muže kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příka7níkov'í. Není-li ve
výpovědi stanoveno jinak. výpoved' nabude ueinností dnem jejího doručení přika/níkov'i. L'stanov'ení
553—143 ()Z. pokud jde o náhradu škody. se nepoužije \ případe výpovědí ze strany přikazcc 7 duvodu
porušení povinností příka7níka dle teto smlouvy.
Pf'ikumik muže smlouvu v_vpov'čdet ke konci mesice následujícího po mesici. \ němž byla výpověd"
doručena.
(činností výpovedi /aniká žávazek příka/níka uskutcCí'íovat Činnosti. na ktere se vypov čd" v/tahuje.
(')d ucinnosti vypov'edi je přikážník povinen nepokračovat \ činnosti. na kterou se výpov ed" vztahuje.
Je však povinen ihned upo/ornit příka/cc na opatření potřebná k tomu. aby nedošlo ke v/niku škody
hro/ici [ nedokončene cinnosti.
\' případe 7aniku žáva/ku před řádným splněním díla je příka/ník povinen ihned předat příka/ci
nedokončene plneni včetne vcci. ktere opatřil a ktere jsou součástí plneni této smlouvy. a uhradit
připadne v/niklou ujmu. pokud je jejím prokazatelným puv'odcem. Příka/ce je povinen uhradit
přika/níkoví cenu dodáv ck. prací ci služeb. ktere příkažník poskytnul. popř. ktere se staly součástí díla.
Smluvní strany ti/avřou dohodu. ve ktere upraví v/ájemná práva a povinnosti.
Příkažník se /avažuje. že jakekoliv informace. ktere se do7vedel v souvislosti s plnením teto smlouvy.
nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytne třetím osobám
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku. které
budou vzestupne číslovány. výslovne prohlášeny [a dodatek této smlouvy a podepsány oprz'ivnenýmí
zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována vymena e—maílovyeh
Čí jiných elektronických zpráv.
Přika/ník se zavazuje účastnit se na základě po/vánky přiká7ce vsech jednání týkajících se předmětu
smlouvy.
Příkažník nemuže be7 písemneho souhlasu příka/ee postoupit svá práva ani převést sve povinností
plynoucí že smlouvy třetí osobě. Přika/ník nemuže tuto smlouvu bez souhlasu příkazce dále
postupovat.
L'káZe—li se nektere žustanoveni teto smlouvy /dáítlívym (nieotnýml. posoudí sc vliv teto vady
na ostatní ustanoveni smlouvy obdobne podle š" 576 ()Z.
Písemnosti se považují ža dorucene i \ případě. že kterákoliv ze stran jeji doruceni odmítne. Čí jinak
7nemožni.
\'se. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právne irelevantní a me/í stranami platí jen to. co
je dohodnuto \ e smlouv &.
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18. Smlouva jc \vhotovcna vc čtyřech stcjnopiscch s platností originálu podepsaných omávnčnými
zástupci smluvních stran. přičemž příka/cc obdrží tři vyhotovení a pﬁkaznik jedno vyhotovení.
19. Osoby podcpisující tuto smlouvu svým podpisem stvtvují platnost jcdnatclských oprávněni.
20. Rada městského obvodu Slczská Ostrava rozhodla o uzavření této smlouvy svým usnesením
Č. 1867 RMOb-Slc 1832 36 /c dno 08.04.2020.

Za příkazce

Datum:

Za příkazníka

tí A!

L'Í'Á,

Místo: Ostrava

Datum:
„; \\ _\

Misto:

.

Richard Yen-E

lng. Štěpán Šňupárck

starosta
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