A-003436-00
PŘÍKAZNÍ

S M L O U V A č. 3/KOO/2020/Ma

o zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě, uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl.
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších právních předpisů .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příkazník :

Miroslav Marcinkiewicz
ul. K Zaječímu vrchu 726/IV
339 01 Klatovy
IČO : 483 50 974
DIČ : CZ 490531321
bankovní spojení :
č. účtu :

Příkazce :

Město Sušice
Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
Zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ: 00256129
DIČ: CZ 00256129
uzavřeli

dnešního dne tuto smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP stavby na akci :

Sušice - Denní stacionář Klíček
I. Předmět smlouvy :
•

1.1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnost koordinátora BOZP stavby v rozsahu
daném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Pro výkon funkce
koordinátora BOZP stavby je příkazníku předáno jedno paré projektové dokumentace na
stavbu včetně harmonogramu prací, který předkládá vybraný zhotovitel stavby.
II. Doba plnění smlouvy :

•

2.1. Příkazník bude výkon funkce koordinátora BOZP stavby pro příkazce vykonávat
od doby zahájení stavebních prací do doby ukončení stavebních prací, dle termínů
uvedených ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.

•

2.2. Příkazník zajistí :
- plány BOZP - zpracování a vedení včetně aktualizace
- přehled rizik - zpracování
- koordinaci prací mezi dvěma a více zhotoviteli na stavbě dějí-li se
práce současně nebo v těsné návaznosti

-

prokazatelně informuje / zápis do SD / na zjištěné nedostatky
v uplatňování požadavků BOZP odpovědné pracovníky zhotovitele

Činnost koordinátora BOZP stavby bude ukončena odstraněním případných vad a
nedodělků z přejímky stavby.
III. Cena za poskytovanou činnost :
•

3.1. Příkazníkovi přísluší odměna v tomto složení :
Cena za výkon funkce koordinátora BOZP
Vyhotovení a předání Plánu BOZP ……………….. 5.000 Kč
Výkon funkce KOO měsíčně ……………………… 4.500 Kč
K ceně bude připočteno DPH dle platné legislativy.
IV. Platební podmínky :

Příkazník po dokončení Plánu BOZP stavby vystaví příkazci fakturu .
Příkazník za každé ukončené čtvrtletí, ve kterém je zajišťována činnost koordinátora stavby
BOZP, vystaví fakturu. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení faktury druhé straně.
Fakturovaná částka se za zaplacenou považuje, dnem odepsání z účtu příkazce.
Faktura musí obsahovat :
- označení a číslo faktury
- název a číslo faktury, sídlo, IČO, bank. spojení , č. účtu příkazníka
- den vyhotovení faktury a sjednanou lhůtu splatnosti
- předmět plnění
- celkovou fakturovanou částku
V. Povinnosti a oprávnění příkazníka :
•

•

6.1. Příkazník bude vykonávat funkci koordinátora BOZP stavby až do doby potvrzení
odstranění případných závad a nedodělků, případně dokončených vyžádaných víceprací
objednatelem . Bude spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací, objednatelem,
technickým dozorem stavby a bude provádět zápisy do stavebního deníku a včas
informovat příkazce o závažných skutečnostech v průběhu výstavby.
6.2. Příkazník je oprávněn dát příkaz k okamžitému zastavení prací, jestliže je ohrožena
bezpečnost prováděného díla, zdraví a život osob, hrozí-li vznik větší škody, nebo se
provádění stavebních prací liší od odsouhlasených stavebních dokladů. O této skutečnosti
vyrozumí příkazce a pořídí zápis do stavebního deníku.

VI. Zvláštní ustanovení :
•
•
•
•
•
•
•

7.1. Tuto smlouvu může příkazník vypovědět pouze tehdy, jestli-že stavbu není možno
dokončit a příkazce oprávněně odstupuje od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
7.2. Příkazce může vypovědět smlouvu jen způsoby stanovenými v OZ.
7.3. Příkazník neodpovídá za práce a úkony, které příkazce provedl sám, před uzavřením
této smlouvy.
7.4. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem
uveřejnění v registru smluv.
7.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech , z nichž každá strana obdrží jeden.
7.6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, že
si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho připojují své podpisy.
7.7. Smlouva byla schválena radou města dne 24.2.2020 usnesením č. 122.

Sušice dne 26.2.2020

Klatovy dne ……………………

Za příkazce:
Bc. Petr Mottl
starosta města

Za příkazníka :
Miroslav Marcinkiewicz
koordinátor BOZP č. ROVS/1255/KOO/2018

