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Příkaznísmlouva
(dále jen,,smlouva")
ÚčastnÍci:

příkazníkI

MA projekt, spol. s r.o.
zapsaný v oR u Měs' soudu v Praze, odd. c, vl. 141357
Patočkova 1638/67, Praha 6 P5Č| 169 oo
244 36 3La
cz 28436314
Martinou Zábranskou Vrátnou, jednatelkou
Martina Zábranská Vrátná
martinavr@maproiekt.cz
Komerčníbanka a 's'
43 271,8620267 /0L00

se sídlem:
lČ:

DlČl
jed nající:
Kontaktníosoby:
Bankovní spojení:
Čís|oúčtuI
a

ořÍkazce ídá|e také''zadaVatel"]:
se sídlem:
lč:
právníforma:

Město Klecany
Do Klecánek 52,250 67 Klecany
002 4a 290
úŽemní 5amospráVný celek

statutárnízá5tupce:

lvo Kurhajec, starosta

uzavírajípodle 5 2430

a

následných zákona č' 89/2012 sb., občanský zákoník, V platném
znění přÍkazní smlouVu:

článek l.
Předmét 5mlouvy
l.1. Touto smlouvou se piikazník zavazuje, že pro příkazce V pozici zadavatele V rámci 5Vé

obchodníčinnosti,V rozsahu zákona č' 1'34l20L6sb., o zadáváníVeřejných zakáŽek,

v platném znění (dále jen ,,ZVz") komplexně or8anizačně zajistí realizaci zadáVacího
řízení k výběru dodavatele jedné Veřejné zakázky malého rozsahu a zařÍdí zastupoVání
V zádáVacím řízení při zadávání předmětné Veřejné ZakáZky' Předmětem zadáVacího
řízeníje Veřejná zakázka ma1ého rozsahu na Výběr dodaVatele Velkokapacitních

kontejnerů'
l'2' Příkazce se zaVazuje zaplatit mu za to dohodnutou odměnu.
l.3. Příkazník bude při plnění předmětu této smlouW zejména zajišťovat činnosti V dále
uvedeném rozsahu, a to zejména činnosti Vztahující 5e k procesu zadání zakázky:
službV spojené s přípraVou VýzVv, zadáVacídokumentace k zadáVacímu řízení, zpracováni
textu VýzVy a jeho zveřejnění (zpracovánínáVrhu zadáVacích podmínek, Včetně náVrhu
smluvních dokumentů á jejich konzultace se zadaVatelem, 2pracování návrhu
kvalifikačníchpředpokladů a jejich konzultace se zadaVatelem, zpracování náVrhu dílčích
hodnotících kritériía jejich konzUltace 5e zadaVatelem, VypracováníVýzvV k zadaVacimu
řízení, sestavení zadáVací dokumentace Včetně Vyhotovení smIouVy, sestáVení formulářů
pro doloženíkvalifikačníchpředpokladů a údajů,které jsou předmětem hodnocenídílčích

osob (např. jinou práVnickou nebo fYzickou osobou) na účetpříkazce dle další
a ke
dohody' o této skutečnosti bude příkazník příkazce neprod|eně informovat
jinak
přÍkazce
není
každétakové činnosti je nezbytný písemný souhlas příkazce,
na
povinen takové činnosti hradit a povinnost úhrady přechází Vcelém rozsahu
které nemůžepříkazník zaiistit ze
;říkazníka' Toto práVo se Vztahuje na činnosti,
(např' k
svých zdrojů a budou_li třeba k řádnému naplnění předmétu plnění
uypru.ouáni odborných podpůrných nezáVi5|ých posL-tdků soudních znaIců'

nezáVislých rozpočtářůnebo jiných odborníkú)'
ll'6' Příkazník neodpoVídá za porušenízáVazku dodavatele předmětu plněnízadáVacího
řízení, s nímžpřÍkaZce uzavře VýslednoL] 5mloL]Vu'
překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné
Zjistí-ii některý z účastníků
l|'7 '
to
uskutečněníčinností spoiených s plněním dohodnutým způsobem' oZnámí
překážek'
neprodleně druhé straně, 5e kterou se dohodne na odstraněnídaných
Ve lhůtě 7
Nedohodnou-lise stranV na odstraněnípřekážek, popř' 2měně smlouVy'
tím' že si
.]nů ode dne oznámení, můžousmluVní strany od 5mlouVy odstoupit s
na pInění
Vzájemně Vyrovnajínáklady doté dobV Účelně a prokazatelně VynaIožené
předmétu smloL]vy (např' podjatost ve Věci)'
nichž se dozvěděl
ll.8' Příkazník je povinen zachoVáVat mlčenlivost o Všech záležitostech' o použije
Všechny
Příkazník
V souVi5losti s prováděním předmětných činností'
výhradně za
materiálV, které obdržíod příkazce V souvislosti s plněním ze smlouvy
předá
plněnim účelu5mlouvy. Po skončeníplněni, popř' dílčíhoplnění ze smlouw'
příkazce v 50uVislosti s plněním převzal'
;říkazníkpříkázci Všechny materiály, které od
přehledné infořmace' jež
ll'9' lříkazce 1e povinen předat Včas příkazníku úplné,pravdivé ajejich
povahy nevyplýVá'
jsou nezóytně nutné k Věcnému plněníze smlouW, pokud z
že je má zajistit příkaznÍk V rámci plněnídíla'
ll.10' Příkazce je povinen předat příkazniku formulaci předmětu plnění' a to zejména
V rozsahu technických, odborných a věcných formulací'
lI'11. Příkazce je povinen Vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mll
předat
během plnění předmětu smlouVy nezb\/tnou da|šísoučinnost'zejména
předmět! plněnítéto
příkaznikovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení
námitky'
smlouvy (soutěžní podmínky, dokumentv o průběhu Výběrového řízení'

ll.12'

ll'13'

ll.14'
ll'15.

náVrhy atd.)'

podmínek včas a ve
Příkazce ie povinen příkazníkovi vypIatit dle ustanovenítěchto
ujednáni'
stanouené uyši odměnu dle daňoVého dok|adu resp' smluvního
jednotlivých pí5emných úkonů
Příkazník je povinen Vždy před vlastním provedením
s Vysvětlením
tyto eIektronickou poštou ode5lat příkazci k posouzení a schVálení' a to
průtahů a
bez
připadn,;ch práVních rizik. Příkazce je povinen posoudit a schVálit úkony
písemně (opět eIektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi'
případě' že
Příkazník se zavazuje jednat s příkazcem o rozšířenítétosmlouvy v
Vznikne potřeba zastupovánípříkazce před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže, bude_li mít příkazce o takové rozšířenízájem'
Vyhrazená práva příka2ce, V pozici zadaVatele Veřejné zakázky:
. přikazce bude spolupracovat na tvorbě zadávací dokumentace' jejíkonečnáverze
podléhá schválení příkazce,
. příkazce stanovíčlenykomise pro otevíráníobálek a hodnotícíkomise'

příkazci příslUšírozhodnutíVýhradně stanovená V zákoně o ZVZ, a to zejména
rozhodnutíoVyloučeníuchazeče,rozhodnutío námitkách a rozhodnutíovýběru
nejvhodnějšínabídkV,
příkazce rozhodne o základním hodnotícím kritériu pro zadáníVeřejné zakázky,
připadně o dilčich hodnoll( i( h kriter'ich.

lll'1'
1ll'2'

lll'3'
lll'4'
lll'5'

lll.6.

lll'7.

lll'8'

lll.9.

Článek llI.
odměna, platební podmínkv
5trany 5e dohodly na odměně ve výši 20 000,- Kč (slovy: dVacet tisíc korun
českých) bez DPH. K dohodnl]té ceně bude připočteno DPH v aktuálně platné Výši'
Bude-li z jakéhokoIiV důVodu nezaViněného pochybením na straně příkazníka třeba

zadávací iízeníopakovat (např. nebude podáno dostatečné množstvínabídek,
zadaVatel řízení zrušíz důVodu zásadních chyb v technické či projektové dokumentaci
a další.h),zavazuje se příkazce zaplatit příkazníkovi ke sjednané ceně V odst' lll.1 této
smlouvy příplatek Ve Výši 5 000,_ Kč bez DPH za každédalšívyhlášenízakázky'
Dohodnutá cena bude uhrazenaJednorázově po předáníukončeného zadáVacího
řízenÍ, tzn. po pí5emném potvrzení předání a převzetívšech dokladů souVisejících se
zadáVacím řízením příkazníkem k archiVaci'
Dohodnutá cena obsahuje Veškerénáklady spojené s průběhem a ukončením
zadáVacího řízeníspecifikované V čl. l', této 5mloUVy, zejména poštovné, nákladV na
zaměstnance, náklady spojené s dopravou, telefonické poplatky, kopírovani
dokumentů apod.
Dohodnutá cena neobsahuje nák|ady, které vyplynou z nepovinných činností
příkazníka, na jejichž provedeníse s příkazcem dohodne V rámcitéto smlouVy, jako
jsou např' odborné podpůrnéznalecké posudky, zastupovánÍ příkazce před Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže apod' Vdohodnuté ceně je Vtěchto případech
zahrnuto Výlučně odborné poradenství prováděné příkazníkem'
splatnost daňových dokladů je 21 den od vystavenídaňového dokladu příkazníkem,
a to za podmínky, že příkazce prokazatelně obdržídaňový doklad nejpozději třetíden
od jeho Vystavení' o každý dalšíden, o který daňoVý doklad obdržípozději, je
oprávněn prodloužit splatnost tohoto daňového dokladu. Fakturovaná částka je
uhrazena dnem odepsáníčástky z účtupříkazce'
Pokud faktura neobsahuje Všechny zákonem a srnlouvou stanovené ná|ežitosti
daňového dokladu podle platné daňoVé legislativy nebo obsahuje nespráVné cenoVé
údaje, je příkazce opráVněn jí do data splatnosti Vrátit stím, že příkazník je poté
povinen doručit novou fakturu s noVým termínem splatnosti' V takovém případě není
příkazce V prodlení5 úhradou'
Pokud nedojde k uzavřenísmlouvy mezi příkazcem a dodavatelem předmětu plnění
zadáVacího řízení, přestože příkazník 5plní Všechny záVazkV, ke kterým se zavázal
V č|ánku l' této smlouvy, tedy z důVodu na straně příkazce nebo dodavatele předmětu
plnění zadáVacího řízení, vzniká příkazníkovi nárok na Vyplacení celé smluvené
j'
odměny ra předmětne ladaVaci řiler
Pokud jedna strana WpoVíčástečněnebo V celém rozsahu smlouvu předčásně, náleží
příkazníkovi přiměřená část odměny 2a činnost řádně uskutečněnou do účinnosti
Výpovědi a nárok na náhradu Vynaložených nákladů'

článek lV.
záruka, smluvní pokuty
lV.1. Příkazník rL]čízabezchybné provedeníp nění předmětu příkaznísmlouvy a to
V následujícím rozsahu
a)příkazník odpovídá za škody prokazatelně Vzniklé V důsledku neplněnísmluVních
podmínek,
b)příkazník musí mÍt L]zavřeno pojištěnína škodu způsobenou třetí o5obě z titulu
sVého živnosten5kého opráVněník Výkonu sVé činnosti, a to po celou dobu trvání
smlouvy, na částku minimálně 10 000 000,-Kč.
lV'2- PříkaznÍk odpovídá za Vady předmětu plnění po dobu platnosti a účinnostipráVní
úpraVy platné V době, kdy byly jednotliVé činnosti ukončeny'
lV'3' Příkazník neodpovídá za Vady, které byly způsobeny použitímpodkladů převzatých
od příkazce, u kterých příkazník, ani při VynaloženíVeškeréodborné péče,nemohl
zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití
irval.
lV'4' PřÍkazník prohlašuje, že členoVďstatutárních or8ánů příkazníka, jeho zaměstnanci a
osoby pověřené příkazníkem k plnění závazků příkazníka ztéto smlouvy splňujÍ
požadavek nepodjatosti kosobě příkazce ZVZ, nebudou 5e podílet na zpracováni
nabídek žádného z uchazečů,nemají osobní zájem na zadání soutěže; do doby
ukončení soutěže jsou povinni zachováVat mlčenIivost o průběhu soutěže a dílčích
Výsledcích' Pokud v průběhu jejich působení pro příkazce při soutěži Vznikne důVod
jejich podjatosti Ve Vztahu kzadáVacÍmu říŽení nebo některérnu z uchazečů,
neprodleně tuto skutečnost o2námi příkazci' Příkazník, ]eho 5poječníci,osoby jemU
blízkéa členovéjeho orgánů, se nesmějí účastnitpředmětné Veřejné zakázky jako
I

uchazečl.

V.1.
v.2.

V'3'

Článek V.
Místo plnění, platnost, Účinnost, doba trvání, lhůty
plněníje
budova městského úřadu K|ecany'
Místem
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončenízadáVacího řízení,tj' předání
Veškerých dokumentů příkazníkem příkazci připravených k archiVaci a podpisu
Protokolu o předánídokumentace příkazníkem příkazci určenék archivaci'
Tato 5mlouva nabýVá platnosti a účinnostidnem podpisu obou smluvních stran'

článek Vl.
Ukončenísmlouvy
5mlouva můžebýt ukončenaI
Písemnou oboustrannou dohodou.
okamžitým odstoupením od smlouvy V případech, kdy jedna ze smluvních stran
porušíněkterou povinnost uVedenou V této smlouVě, případně obecně záVazne
práVní předpisv a druhá strana ani po stanoveni náhradního termínu plněnísve
povinnosti ne5plní' okamžitě odstoupit od 5mlouVy je opláVněna ta smluVn'
5trana, která svou povinnost neporušila; odstoupeníod sm|ouVy mu5í být učiněno
písemně a prokazatelně doručeno druhé smluVnístraně. K okamžitému
odstoupení od 5mlouVy je příkazce opráVněn V případě, že se prokáže, že údaje
UVedené V nabídce příkazníka na realizaci veřejné zakázkY, která je předmětern
činnostitétosmlouVy, jsou nebo byly nepravdiVé'

.
.

Písemnou Výpovědíjedné ze 5tran bez udánídůVodu Ve dVou m ěsíční VýpoVěd ní
lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prVním dnem měsíce následujíciho
po dorUčeníVýpoVědidruhé straně'

v

v .1.
v|)
v

.3.

v

.4.

v

.5.

.

závěrečná ustanovení
Pokud není uVedeno jinak, řídíse smlouva českým právním řádem'
obě strany smlouvy VýsloVně prohlašují, že smlouVu přečet|Y, že odpoVÍdá jejich
pravé a svobodné Vů|i a nebyla uzaVřena V tí5ni nebo za jednostranně nápadně
neVýhodných podmínek a na důkaz toho připojujísVé Vlastnoručnípodpisy.
smluVnístrany se zavaZují řešit Všechny spory, které by V bLldoucnu mohly
Vzniknout z plněnína základě této smlouvy, především smírnou cestou'
smluVní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato
je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojujísVé
VIastnoručnípodpisy'
Ťato smlouVa je Vyhotovena ýe dVou Vyhotoveních, obě strany obdrži po jednom
stejnopise.

V Praze dne 20. 2. 2018

V Klecanech dne

ý,L
za příkazníka

zap

M8r' Martina Zábranská Vrátná
jednatelka

lvo

lec
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