PřIkazní smlouva

podle § 2430 a nás|edujÍcÍch nového občanského zákoníku
Č. 2020960_ 1
Číslo smlouvy příkazce: 152020, č.j. ORRI/42247-20/858-202O/dagm

l) Smluvní strany
1.1

PřIkaznIk
Místo podnikání
IČ
DIČ

Bankovní spojeni

: Proprojekt s.r.o.
: Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III
: 25487892
: CZ25487892
:

Zodp. zástupce
pro smluvní vztahy : Ing. jiří Cobl - jednatel
1,2

Příkazce
Sídlo
IČ
Bankovní spojeni

: i¶ěStO Rumburk
: Tř.9. května 1366/48, Rumburk 40801
:
:

00261602
ČS, a.s., pobočka Rumburk,

Č.účtu: 78-5141630287/0100
Zodp.zástupce pro smluvní vztahy: Jiří Pimpara - místostarosta města
Zodp.zástupce pro technické záležitosti: Ing. Dagmar Mertlová vedoucí odboru RRI

2) Předmět smlouvy

2.1

Příkazce uděluje příkaznÍkovi plnou moc ke všem právním úkonŮm, které
bude přIkaznIk jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této
smlouvy. Rozsah dohodnutých prací je dle přílohy této smlouvy.

2.2

PřIkaznIk podle této smlouvy bude vykonávat tuto Činnost :
- činnost technického dozoru při stavbě :
" Centrum POKORUM, Rumburk - TDS"

3) Doba plnění
přÍkaznjk bude činnost podle ČI.2.2 této smlouvy provádět od počátku
stavby (předáni staveniště) a činnost ukončí po předání a převzetí
dokončené stavby a po odstraněni vad z tohoto předání, pokud investor
nepřeruší práce na delší dobu než 1 rok.

4) Odměna přIkazníka
PřjkaznÍku za jeho činnost přÍs|UšÍ odměna ve výši 225.100,-KČ bez DPH.
Dle nabídky. K této ceně bude připočteno platné DPH (21%). S DPH
272.371,-KČ.

Tato odměna bude splatná ve splátkách na základě faktur vystavených
přIkaznIkem takto :
Fakturace může probíhat max do výše 90% a to úměrně k fakturaci
realizační firmy, pozastávka 10% bude vyfakturována předání díla
investorovi bez vad a nedodělkŮ
- Faktura bude vystavena po předání díla nebo v době přerušeni prací.
Součásti odměny přIkaznIka nejsou správni poplatky ani náklady na
případné prŮzkumy, měření a zkoušky, pokud budou stavebním úřadem či
jiným orgánem státní správy požadovány v prŮběhu realizace Či
kolaudačnÍho řIzenI Či jiného řIzení, kterým bude stavby dána do provozu.
5) Povinnosti mandatáře

5.1

PřIkaznik je povinen jednat jménem příkazce osobně nebo s oboustranně
odsouhlasenou osobou (v našem případě zaměstnancem projektanta).

5.2

PřIkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou
nevhodnost jeho pokynŮ, které by mohly mít za následek vznik škody. V
případě, že příkazce i přes upozornění přIkaznIka na splnění pokynŮ trvá,
neodpovídá přIkazník za Škodu takto vzniklou.

5.3

jakékoliv navýšeni nákladŮ uvedené stavby nad smluvní cenu mezi
příkazcem a dodavatelem stavebních prací bude předem projednáno s
určeným zástupcem příkazce.

5.4

Cena je stanovená na předpokládanou dobu výstavby na 2 měsíce a doba
zajištěni kolaudace. V případě prodloužení stavby bude řešen dodatek k této
smlouvě o úměrném navýšení ceny dle Času.

5.5

Příkazce předá před počátkem stavby veškeré podepsané smlouvy o dílo
mezi investorem a dodavatelem stavebních prací na zhotoveni výše
uvedené stavby. Zároveň předá i veškerou korespondenci s dotčenými
orgány státní správy, správci inženýrských síti a účastníky stavebního
řizenI. Rovněž předá dokumentaci stavby a stavební povolenI v jednom
vyhotovení.

5.6

Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou.

5.7

Účastníci této smlouvy po jejím přečteni prohlašujI, že souhlas' s jejím
obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajŮ, ' jich pravé a
svobodné vŮle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jedno anně
nevýhodných podmínek. Na dŮkaz toho připojují své pQďpi

přlkŤ"'
Ing. Jiří Cobl

j

v Rumburku, dn"

natel

n ,12, 2020

Jiří Pimpara

mr;Lostárosta města

v Rumburku, d'" 28,4{. hb

Příloha k PS: nabídka

věc :

Nabídka inženýrské činnosti

č.j.NA 2020960_ 1

V Rumburku dne 16.11.2020

Akce : Centrum POKORUM, Rumburk - TDS

1. Identifikační údaje - základní údaje o uchazeči
proprojekt s.r.o.
zastoupená Ing. jiřím Coblem (ČKAIT 0401607)- jednatelem
Sídlo :Starokřečanská 34, Rumburk III, 408 01
Kancelář:Komenského 1173, Rumburk, 408 01
IČ : 25487892
DIČ : CZ25487892
Kontaktní osoba : Ing, Jiří Cobl

2. Předmět nabídky
předpokládaný rozsah:
Nabídka je zpracována na základě poptávky města Rumburk na zajištění funkce TDS na
výše uvedenou akci.

3. Předmět nabídky
Nabídka je zpracována na základě poptávky města Rumburk.
Předmět nabídky:
zajištěni technického dozoru stavebníka při realizaci výše uvedené akce.
4. Nabídková cena
Nabídková cena (ceny bez DPH): Inv. náklady 14,0mil KČ
Dle ceníku UNIKA
Stavba obČanského vybaveni III.,kat rekonstrukce IV.kat
Práce spojené s prováděni stavby
14%
Práce po dokončeni práce
1%

Celkem

C=1.500.900,-

225.100,- KČ bez DPH

47.271,- KČ
272.371,- KČ S DPH

DPH 21%
Celkem s DPH

Zpracovatel je plátcem DPH.

Všechn¥ ceny jsou celkové nepřekročitelné a nejvýše přípustné. Platnost nabídky
6měsicu.
5. Platební podmínky bez dph

Fakturace bude prováděna následovně:
Faktura dle pokynŮ objednatele

6. Termíny
Zahájení prací
Ukončeni prací

od podpisu SOD Či objednávky předpoklad 12/2020
12/2021

7. Ostatní ujednáni
Součástí cenové nabídky nejsou:

- prace při zmene zadani na strane investora
F
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V

V

.
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S pozdravem
Ing. Jiří Cobl
proprojekt s.r.o.

