VD D A ,©X
'DCjHOSPODAASKA

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, Občanského zákoníku, v platném znění

,,Rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice"
- vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
- adininistrace výběrového řízení na dodavatele stavby vC. zajištění zákonných povinností
při uveřejňování na Profilu zadavatele příkazce.

.Příkazce:
Obec Tavíkovice
se sídlem:
statutární zástupce:
IČ,
DIČ,
bankovní spojení:

Tavíkovice l, 671 40 Tavíkovice
Vladimír Tesař, starosta
00293636
není plátce DPH
Komerční banka, a.s., č.ú. 7426741/0100

a
Příkazník:
Česká vodohospodářská s.r.o.
se sídlem:

Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

Ing. Kamil Rucký, jednatel
26868393
CZ26868393

bankovní spojení:
registrace:

Česká spořitelna a.s., č.ú. 1854814379/0800
C 21282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto příkazní sinlouvu:

l.
Předmět smlouvy
1,/1.

Předinětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat a obstarávat jménem příkazce a na
.jeho účet za úplatu pro akci ,,Rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice" následující
činnosti:
,
a) vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby
v souladu s platnou legislativou a podmínkami poskytovatele dotace;
b) administrace výběrového řízení na dodavatele stavby v souladu s platnou legislativou
a podmínkami poskytovatele dotace, VC. zajištění zákonných povinností při uveřejňování
na Profilu zadavatele příkazce.

1./2.

K plnění předmětu této smlouvy je příkazník pověřen plnou mocí o zastupování příkazce.
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Příkazní smlouva pro akci: ,,Rekonstrukce a rozšIřenI vodovodu Tavíkovice", vypracování textové části
zadávací dokumentace, administrace výběrového řízenI

II.
Doba trvání smlouvy
II./1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do doby splnění předmětu smlouvy.

II./2.

Tuto sinlouvu je možné ukončit po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s platnou
legislativou.
,
III.
Práva a povinnosti příkazce

III./I.

Příkazce zmocní příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával služby a Činnosti,
kterými bude realizovat předmět této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou
dohodnutých. Příkazce vybaví příkazníka písemnou plnou mocí, která bude součástí této
smlouvy.

III./2.

Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost při plnění předmětu této smlouvy,
zejména předávat příkazníkovi včas veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této
smlouvy či řešení ostatních záležitostí sám získá, a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.

IV.
Práva a povinnosti příkazníka
lV./1.

Příkazník je povinen:

a)
b)

při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce;
postupovat při naplňování předmětu smlouvy s odbornou péčí a pracovat na profesionální

C)
d)

úrovni;
chránit zájmy příkazce;
informovat příkazce o průběhu prací na předmětu smlouvy a všech důležitých okolnostech,
které zjistí.

IV./2.

Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému,
odpovídá příkazník tak, jako by příkaz prováděl sám. '

IV./3.

Příkazník bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady
a materiály jménem příkazce, a to na základě jím podepsané plné moci.

IV./4.

Příkazník vyzve příkazce k účasti na vŠech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko
ke všem důležitým rozhodnutím.
V.
Odměna příkazníka a platební podmínky.

V./1.

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v Cl. I této smlouvy zaplatit příkazníkovi
odměnu, jejíž výše je smluvně stanovena následovně:
a) 5.000,- KČ bez DPH za vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele stavby;
b) 10.000,- KČ bez DPH za administraci výběrového řízení na dodavatele stavby v souladu
s platnou legislativou a podmínkami poskytovatele dotace, VC. zajištění zákonných
povinností při uveřejňování na Profilu zadavatele příkazce.
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PřIkazni smlouva pro akci: ,,Rekonstrukce a rozšIřenI vodovodu Tavíkovice", vypracování textové části
zadávací dokumentace, administrace výběrového řízenI

V./2.

Příkazník je oprávněn vystavit fakturu na dohodnutou částku do 14 dnů po ukončení prací
na předmětu díla.

V./3.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení řádné faktury, přičemž příkazník je fakturu
povinen doručit do třech pracovních dnů ode dne jejího vystavení. V případě, že faktura
nebude příkazci doručena v této lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o příslušný počet dnů,
o který byla doručena po lhůtě.

V./4.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, které vyžadují platné právní předpisy.

V,/5.

Pokud faktura nebude obsahovat zákonem požadované náležitosti, je příkazce oprávněn
ji vrátit příkazníkovi. Splatnost nově vystavené faktury běží od jejího řádného vystavení.

V./6.

Fakturu je příkazník povinen doručit na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v listinné
podobě, nebo v elektronické podobě ve formátu PDF podepsané osobou oprávněnou jednat
za příkazníka, a to zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném
certifikátu.

V./7.

V případě prodlení s úhradou faktury se příkazce zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši
0,05 % denně z dlužné částky.
VI.
Ostatní ujednání

VIJI.

Obě smluvní strany si v rámci své spolupráce dle této smlouvy budou předávat informace,
které mohou tvořit obchodní tajemství nebo mohou být osobními údaji. Tyto informace jsou
smluvní strany povinny chránit a 11akládat s nimi v souladu s právními předpisy tak, aby
nedocházelo k porušení práv druhé smluvní strany a jejích oprávněných zájmů.
VII.
Odstoupení od smlouvy

VII./1. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou

stranou,
Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.
VII./2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
VIII.
Závěrečná ustanovení

VIII./1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
VIII./2. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a je
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.
VIII./3. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných
soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.
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Příkazní smlouva pro akci: ,,Rekonstrukce a rozšÍřenj vodovodu Tavíkovice", vypracování textové části
zadávací dokumentace, administrace výběrového řIzenI

VIII./4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.
VIII./5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn.,
měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou s1n]llvní strany vylučují.
VIII./6. Nedílnou součástí smlouvy je plná moc dle ČI. l., odst. 2 a ČI. III., odst. l.
VIII./7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Tavíkovicích

v Českých Budějovicích

Dne: 15. 3. 2019

Dne: 14. 3, 2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

Vladimír Tesař
starosta obce
Tavíkovice

OBEC TAVÍKOVICE
671 40 Tavíkovice O

lČ: 002 93 636, tel. 515 339 213

,

Ing. Kamil Rucký
jednatel společnosti
Česká vodohospodářská s.r.o.

C ZV O D A.©%
Česká VOdOhOSPOdáře¶ká, s.r.o.
Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
lČ: 26868393, DIČ: CZ268683C3
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PLNÁ MOC
k příkazní smlouvě ze dne 15. 3. 2019

Obec Tavíkovice
se sídlein:
statutární zástupce:
IČ,
DIČ,

Tavíkovice l, 671 40 Tavíkovice
Vladimír Tesař, starosta
00293636
není plátce DPH

(dále jen příkazce)
uděluje tuto plnou moc společnosti

Česká vodohospodářská s.r.o.
se sídlem:

Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

Ing. Kamil Rucký, jednatel
26868393
CZ26868393

(dále jen příkazník)
k zastupování příkazce ve věci zajištění přípravy realizace stavby

,,Rekonstrukce a rozšíření vodovodu Tavíkovice"
Jedná se o následující Činnosti:
-

vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby v soiúadu
s platnou legislativou a podinínkami poskytovatele dotace;

-

administrace výběrového řízení na dodavatele stavby v souladu s platnou legislativou
a podmínkaini poskytovatele dotace, vC. zajištění zákonných povinností při uveřejňování
na Profilu zadavatele příkazce.

Tato plná moc je současně plnou mocí procesní a opravňuje příkazníka k tomu, aby jménem příkazce
jednal s orgány veřejné správy a s pověřenými zástupci poskytovatele dotace.
Příkazník je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí příkazce, aby
každý takový zástupce jednal samostatně. Svěření příkazu jiné osobě je možné pouze se souhlasem
příkazce,
Příkazník bude právní úkony, k niinž je touto plnou mocí oprávnäi, vykonávat prostřednictvíni svých
statutárních orgánů, jakož i pracovníků pověřených k tomuto vnitřními předpisy zaměstnavatele.

V Tavíkovicích dne 15.3. 20'9
Plnou moc uděluje:
Plnou moc přijímá:

Vladimír Tesař

(Í§É€ TAVÍKOV1CE
1 40 kvfkovice O

starosta obce Tavíkov

z 93 El3©, tel, 515 339 213

Ing. Kamil Rucký

">7'

jednatelspolečnosti Č

" cz.y£pA.©%
ČeskÄodohospodářská, S,ľ,l),

·

Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
lČ: 26868393, DIČ: CZ2686(')393
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