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Příkazní smlouva
o

§ ?430 a násl zákůna č. BWZ012 Sb ůtNansky zákomk

ÚčasmW:
ABRI, s.r.o.
se s|dkm: OndňcKovä 537, 356 01 Sokolov
lC
61679763
DIČ
CZ 61679763
Zapsána v obchodnim rejstNku vedeném Kragským soudem v Plzni, odd. C. vloZka 14346
(däe pn pko .pl'/kazn/k"j
a
Obec Bukovmy
s0 šidlem: Bukovany c p. 47, Bukwany 357 55
lC
00259276
za$tťxjperla: Stníµk Mirosjav - stamm tjw
(dále
pňkazce nebo zadavate/)
~

l. Předmět smlouvy
1.1

šm4cíuvou
pľ¶kaznlk zavazuje, Ze pto pľlkazce na jeho Účeč zařidi za ljNtu niže Uvgderló präími
úkony a čmrios6 a přikazcB sb zavazijjB
mu za to cknjdmAclu úplä¢u.

1,2 Pňkäzňik, v táma $vé 0b¢htxSni ¢inno9i, provúé a
ptlpmvu a pdibéh náskdujW vetejrié zaka'ky
malého
na s&aveM1 práce zadávané mkno
zákona č. 134/2018 Sb., o zadáváni
zakázek, ve znění pcFzd%kh přédpisŮ (dále jen Xákcm"). v wuladu
memici pro zädáváni
zakázek obce Bĺj~kN (.iH takováto směmáce k dNK>zi¢ik$ rlázmm:
·

RevitUzace zeleně Bukovan - IL etapa jako veŕejná zakázka zadávaM mimu režkn zákona
C 134/2Ij1G Šb , q zadávám vďejm'ch zakázek (dák jeri v'ekjriá zBkázka).

1.3 PředNjk|%aná hodnota
1.4

zakázky stmoveriá zadavatdgm čmi 81&965,· KČ s DPH,

PNaznik provede a zajis1i µiµavu a µÚběh výše uvedoné mřejné zakázky v nägeduiicim msahu
1.

Pľtkaznik zpracuje a dudá komptetni dokumenlaci pm vyh4ášeni výše uvedené v'Bk|r1é zakázky na
stavební µáce. Příkaze výsbvM poZadup, aby nedilnou $óůčä$ti ck>dávky téln d¢lkumem¢e
byly i úbchodni p®minky, včotně náwtw $m|oWy o díkí,
btKbé totQ2ňý pro všecmvy
d«kmmle,

?.

Ph plněni ¶ékci veřepe zakázi¶. tzn. ph zpracováni dokurnemm pru pji vyhWšml a adminisiraá.
pňkazriík zwamje dodržet všechna zákcmá umncweni a ~
ták provMěci PMIMY
upravujkí zadávaní veřejných zakázek. Zia účdmi
zákěmného muplj $é obě
smkuvni sbany
$«l|upra«wat, Pňkäz¢é $é zároveň zavazuje poskyWvat pňkazníků'd
dechny po1tebné k¶dorTmce a zaptŕt všechny poďdaQy nutné k vytvořeni čádrié zadávaci
dQdKwnentBGe.

3.

Příkaze se zBjmér1a zavazxjjB poskytnout Mikaznikcwi kompNW dokumenl*i 1äo veřejne
zakázk.y vČMM 9%éhó (xj|otkmleh0 mpoůu pl'edk>2ený pdcůkwý mpočw poZMwané stavby
budB Cmkyimň d®äväteWm k dop|neni V íám Medľnemeho \N|nerw'eh0 ľlzéM KOntrda úphosti
tOhOtO ~k0veho
n pcNmrlcl$1i pňkaizce. Mp jIm určené mciby. Předaná dokumemce
y¢ pQlo2KWého rozpočtu nebude ¢jb5ähQvBt konkrétni úznaNnl zboZl a výrobků
názvy)

L etapa: Čkmo6ú spojené 6 pljm¥ou textu Qzňänmi YýtŇ~ho mni
náMiu Ladáva¢i¢h µ>dminek vC kva|mk3čnich a hcdmtlcbch kritérit a
zädaväWem,

konzultace Bé

·

ZWä¢Oäňi Výwý pm pcAáni nabidď dle požadwků zadauaAele Úeµ Mbholj může být zadávaci
dQkljm%¢áaůe),

"

zpmcůváni zadávací dokumeMace a ObChCidniCh pndmimk ve fnrmé Návmhu smlouvy o diln

1

(l. eúpa: Činnosti 6pojeN 8 průb&em lhůty pro podáni nabkkk:
·

wetejněnl komplcW zadávací dokumenAac& yr
wdobě na průňlu ZMä@%é, bu&·li
vyžad(jváno,
a uvďejněnl výzvy k pci®ni näbkkk miri. 3 dodavatelům, tmc.ii zMavalelem vyZMuváno.
Za tlmto WWm $déli zadamd písemně Mre$y I)$kwuvaných dodavatelů,

·

ve spůlupr& se
v pNpacbě technický¢h záježí\csti zpmcovat a prNy1mM vy$¥eNEmi
zadávací ckjkjLmen~ lak z iniciatNy zadavabe4e, tak na žádost dodavatdu Mipadně Ĺmer| a dophčni
zadávací dclkwnembce,

'

vý$vélleni zadwaci dokLmema¢e. kt«é
mäkči na ptmmnůu zäd0$t
prd'ilu
a odešk, včetně pľemého znění žádosäi bez iden1ifi~ tohůtů

·

zmeny nebo dňNMná zadáviact dokumerl~ budou
mbo oznámeny ~@C1ÚH mjwým
zpusobem jako
podmínka, k.1erá
změněna nebo doplněna- 4. zejména m P«lf||ij
Zädavabk,

"
·

zµacováni seznamu důručených nalmek, budH vyZadováno zadwatelem,
pNprava
o otevíráni ob8|ek (záznam o Ctmi nabkMvych cen a všech $č|taNMg¢h kňúérii} 8
ZµáVy U h0dň0¢0ňi nabkidc,

"

vypracováni cestných prohlä%ni ej neenmenci sEľetu zaimů p'o Člény a náhmdnlky Caenů mrl¢)ti¢i
komise {'budeAi ugtanov%a), pn~ch odbomiků nebo ecjtj zauupuji¢i¢h zadävá1de.

Cňkaznik uvekpi na

P®márli nabdek budC p«wádét sám příkazce prostqednÍ¢NM pr@lu zadamele b stejné tak pňka=
pokud sb razhMne jmnovat korrii9 prn pcmuzeni a h¢]dMjĹjeni, µip o'N'viíáni obákk (dále jen jcůmise"),
jeµch äéfů (ä pťipadriých náhradníků) tak, aby v ni byfy za$mjerly také Du]by'
8
odbomosti- V Mpadě, že but3e zakäzkä zadána v uzavlbné výzvě, µovede pmazce přijimáni
ksůnných ri&idek 4'¢ svém
Ill.

ČLnnoMi spojené $ pcúbôhem lhůty. po kterou budou účásjnki 6vými nabidkaml vázánl:
·
·
"
·
'
·
·
·
·

organk&i zajWěni zasedánl komise - =uzgr1i a hockKKm vybrmých
vlastniho aktu Heviránl obá|ek $ Mbidkami jgd~ch ljč88m¢ků,
sepsáni PfOlók0|u t> ¢INMmi Qbá|EN s mbk¶cam1 v souladu $ POkyňy čienů
gspo|upTáce se čĹHYý kom= při rOZbcxu nabídek &astnlků z hNQl$Kä $pMn1 kya|imčr|kh kMMi a
h|e&$ka
zadávacbch podmhek,
Qrgarllzačn|
Průběhů posuzwám riabldek,
vyMtoveni V"yzvy k písemnému Múvodnčňi mmotádM nlzké nabldkuvé íjeny, pcikM
nutné,
vyhůtů«ňi Žá%sG o pNmmé
nabídky, pcŕkud 1d bude mrtM,
zajištěni Oznámenim¢$repeM vyhučeni ljčB&m(kům, jejicM nabi«y
madik z ddšl Úč8sti ve
¥ýtyercNém řizent, pokud tú tme mině,
zpracewáni podkjadů µo rozhadM zadavatde o
vyloučeni,
zaiist6M průběhu hodnoceni ~h näE®Ok,
uganaačnt zaji$těni
dalších ptMebmých nutných
Mdňo1ici komise,

N. etapa: čmňwli $ppjwŇ s ukončenkn Yýberůvého Němí:
"
"
'
·
·
"
"
·

vypracwáni 0ď>dkladů pm Ruzhcdriutl
O výbčřu r1ei¥hodnějši nabWky
zpracováni a uverepéní (příp. rózěsláni dle zadáva,cM:h půdminék"} Qznámnni (j výběru, pHp. vyk)ljten1
(ms¶r1ik,a, ria proňlu zaldamege,
výzvä k ckidůZeni ověkných k@ii či oňmálú dokladů pFokaz%iach
Ú¢a$mÄka a podmínek
ů¢&$1i. doloZmi všech dQk|adů pQzadovaný¢h zadavaelem před pMpisem Sn%uvy a ddaženi
tmjetkové ~tury vybnaného účastníka (budC4i
ve výzvě k podáni nabidek),
organizační
podcNu unlouvy,
V PďipMé zrušeni výbércNéhcl čĹzenl zgiWrii zpmcwáni Ozrlám« o zm&ni
řiteni.
$Mwizä¢¢,
a ptedánl ve$Keré
z průběhu výběrového nzeni zac»vmeii,
v Mpmc mám námMk ze Btram
$«dupacEl Bé zadwatelem pn
a
vypoWdHi nam|tek až od dvou ůčas1rňků,
uveřqMrii smlouvy na
t3dwMde.

UwšéjMni výš0 6kutečné
nebLKýe.|i d~nuto mak.

cer'y po

plněni dk srNouvy buck

zadavmdgm,

1,5, Terminy a mlsto plněni:
·

términ dodání zadávBcĹ dokljmen*e ke $¢hvá|ůni PlO vyhláHni výbém«hcř ľlzeni: mjpoueji do 31.
01. 2'Ciäj za podmínky pkdáni kompletní p!roNk10ve
v ddcboriické verzi do 22. 01. ?cm)
(terminem pQedäni
propktc'vé důkumntace se tozumi
Mmh ~M gchvdene
p"ohktové dokumenwe - v p®rQbr1cpstech pm
stwby poki2 kOvého rOtpOMú).

2

\,

l

·

termín zahájgrli Phiéni s,pojenych s administraci «řepé zakázky: 01/2020, pňčemZ vyběrové fizeni
bude vyhlášénO beumadm ode drie schvájeni zadávacl dokumenwce,

·

ukončeni pônénl po splněni všech povirwmtl a uplynutím všech zákonných lhůt" předpok|ádaný kanec
03/2020.

Mistm plněni je
·

Obec Bukovany, Buk(jvar1v č p 47. 357 55 Bukwarry

ll. Práva a povinnosti účastníků

<r

2.1

Ptikäznlk je povmen při pcováděni objednaných Wňo$ti postupovat s odbomOu peči tak, aby
k porušená zákona am obe¢Ně závazných právnlch Medpigů" a v zájmu příkazce, a dák je OxMnen
~ott1íé Nsgmne pňkazce na pňpadmu mo2no9 porušeni zákona. ke k1erému by mohlo dojá úkůny
nelbo nečintmti příkazce.

2,2

Pňkaznik čestně proh|ašuj0, Ze v době podpisu této smlouvy není ve
zámů ve
§ 44 zákcna,
Pokud by v průběhu za&váni nastaly nové
ve vz1ahu ke sUeku zájmů. je pňkaznik pwÉm je
bezoďklMně oznámit přikazci Pok® ťak neučtnl, má se za bo, ze 2ádné zrněny nenastařy

2,3

Pnkaznik je povinen m zbyée¢neha odkladu aznámá1 QďikáZä všechny okolňo$¶1. kleré zµst|| pň zatizcwánl
zawmti a které mohou mii VIN na změnu po'kynŮ nebo z&jŕňů přikazc5

2.4 PTlkaznik je Qpcávnén
čmt smbuvniho plněni pcetľedmctvim lňedkh usob. (napč jinou
pami¢kou neba fýzickou osobou) Tota p«ávo sb vaahuĚe
Cännosb, kferé ňémůže ptikaznik
vzhledem ke své
ze svých zd'ojů (napr. k vypracováni odbomych podpůrných n¢zavl$l¥ch
posudků, neUvi9ých mzpočt#ů nebo jiných cxlbomiků). V případě, Ze Mkaznik ~1 provádénim cnncmi
dle tělo můouvy jinou osobu, nese odpovědnost z tělO smlowy. jaka by p peuváděl $äřň
2.5 zjisti-li
z @tnHců Mekážky při pměni ze smlouvy, které
tádné U$kute¢neni Cnnosti
spgených $ 1j|nen|m dcihodnutým Ipů$obem.. oznámi K)
druhé straně. se klMQú ec dohodm na
odstmnéni daňých překážék Ne9oh%nou4 se
na odstrměnt pNkážék, popr. změně smlouvy. ve
NUC 7 dnů ode dne oznáméňi, můhou smlwrii sUany od srMouvy od6towit s čim, 2e si vzájemně
nááklady dosud účelné a pmkauNNné vynaba2ene na pdnérii předmětu $Mouvy.

4~

2

Pŕ1kazmk je pwinen zachwávat
o všech zákbt(mm 0 nichž se dozvěděl v $0ův®oďi
5 prwáděnim pŕedmMných čMmsti Pťikäznlk použije všechny matenály kteiů OMQ1 od příkazce,
v soU¥igo$|j $ plhénim ze srNouvy, výhradně za p1Mnim účelu $Mouvy.

2,7

Ptlkszce je pc'vinen Médá¢ včas pňkaznikovi úplné. prwdtvé a přENedné lnkrrmce,
jsou nezbytně
nutné k Pkiěni Smlouvy. pokud z jelŇch puvahy M!vymývá, že j8 m zaji$m pňkazník v ráná plněni dík.

2,8

pňkazce je povinen vytvořit řádné pôdmlnky pro čmno$t pnk&zn|ka a powYto'va¢ mu během
Ndmáu
smůouvy =by1rlnu dalšl
předat pNkazriikóvi všechny dokurmr1N nttbytňé nutné
k prcwedoni ptedmétu Mění této smlouvy a to souµs Mä¢1 dodávek a služeb. $QWéZni padmihky
&kwňen1y (j průběhu výběrového ňzeni, námitky, návrhy aid

2,9 Pľikazce je povírten pňkaznikcM vypkM dk ustanovem téchlo podrmnek včas a ve stanovené výši odrrénu
dle daňového dokladu,
$mkNniho ukdnár1i,
2.10 SMumi Wany
dohodly. mbudeji $täňweno j!nak, že Úk¢jm/y Cinene y rámci řizeni vůči dodavatelům
$¢0lú budou vzájemně koruu¶ovat (jějich ob&ah). Ukotvy, kde to bude vzNdem k časovým lhůtám mQné,
pKkaznik pNdern odéšN elektronickou poštou určenému zástůpct pľlkazce k posouzeni a $rhvá|eni.
Příkazce je v Wovčm
povinen pôsouQá a schvákt úkony bez PŇ¶ähů a pksemně (%ét
poštou) je poNrdit pnk,azn|kůw. Toto sb týká zejména odpovědi na po2adavky ria vysvě1Nni, změny nebo
doplňěni zadávacl dokumerňace apod
2.11 přikazcje pn plném předmé1u smlowy bude pos1upo'va1 v SOuMu 5 us?. záknna a úMálenou výk]adovcNj
praxi jého jednďivých irl$tjtutů pwěfenými ugány stálni Správy.
Zi2 Příkazce sb zavuuje "ajlstlt pli zQdpQvidan| technických žádo$t| o vysvěWni k zadávacím
podmínkám $oUč|nno¢gt osoby 8 dostate¢nou kvUfikaci,
2-13 přikazcc je oprávněn zodpovídat ZädQsU o vysvětleni, Změny nebo doplněni zadávací dokumentace.
prováděl úkony spqeré s uveřejňováním aokljmBr1tu o veretné zakázce.
2.14 Vyhrazená práva záWvá1eR vetepé zakázky

3

·

zMavatel buck spdupracova1 ria Nořbé zadávačn dokumen1ace.
konečna verze podléhá
kOnéČňá mrze zadávací důkummace bude podepsána opcávněnou osobou, a to včMrié
~růnlck/éhů p(jd=u (buefeAi
bljdg rnzhodovd o ynemwánl 8 8Iúzent hodnoůci komise prů pcIsoljzená a hůdnoceni nabídek,
véemc ňáMadňikŮ,
z%ava1elt pŕWuSl ze
prwädét výbét dodwät0h, vykuč9$ účastnika výběTmNho řizoni, uušit
výběrové řlzeni, netxj razMxjnůuě o námitkách,

·

zadavaW maodne cp způsobu hodncicem mbkiek,

·

zadavatH utmM při$|ušr1ou smÉowU.

2-115 přikaznik $é dá1¢ vůči pňkazci
Mst pňpadný postih, a Kí pmřfdNctvim a do rozsahu a výš8
svého pQj|šten|
způsobený nesprávným Nďůpem
výbm¥ého řizmi, V ťin
souvido% µikazn|k prohlašup, Ze ke dni pDdpisu smbuvy má yednäno
za
vzriikbu µMmu v sUuvi6b6ti s výkonem annosti paµštéNha. a Iq pojistnou 8mkjwQu č. 2310Ů83119
$
S. a. pgišl'cNr1clu, a.s.. 1¢ 04485297, kdy maximálni pojistné plněni z
tohoto pQµštěn| činí S00OJJÔOr kč,
pRkatň& d0kjMä polvaenim 0 plátném pojiMčni, h kopiě
smbuvy, k.wé NWi nedilnou
1é¶ci smlouvy jako ptiloha č. 2.
2J6 Pŕ1kaznik p1Qh|a$uje. ze není we $trelu zágmu ve smyMu § 44 zákona zámy čImů $1atutárni¢h «gánú
pŕikaíznika, jeho zamésmanců a wtib povéreným pľlkaznlkem k plněnl závazků pKkaznika z Wtô smkuvy
neohrWuji jegch nesMarinost neba nezav|gogt v 5ouvi$|clst] se zadávacím Nzenlm PokM v průběhu jejich
pto prikaz¢* během čizerii dogck ke stktu zápnů. příkazník mprMkriě IljO
cjmámh
pňkwci.

Ill. Odměna, platební podmínky
3 1

za plněni v c:Mém O'Úběhu večejné zakázky ria stavdxbi pEácg wodeně y ČI l 1ENO smbuvy. zadávané
j3ko veřep&
maléM msahu na
mimo tezim Ukem .R¢vŕtam¢j¢
Bukovan
-IL etapa)" čím 18.500, - Kč. Ceria je uvedena bez DPH.

3.2 Cena Lá
dle této 8mlouyy je 8pktná na zákkdě p~Ľmkem vy8tayené faktury po ukončeni
výbérwéhó ~1 a pPMáni kompMni $p'i$ové dokwn¢!m¢¢ zakázky.
3 3 Pokud z ?k.éhOkAjAN důvcdu na straně pňk.azce, bude výbě'ové řízeni po jfh{j zahájBrlí kdyk.dN v
pŕůbéhu znjšéňQ rwh@utim pňkucé. je přikMňik oprávněn vy1ak1wQväl ume čá$1 $jedmne
odměníy, a to tidcto:
a} při mzh%míti ej zrušeni vybémvéhc šizeni kdykoliv pkd
obálek a hcHjr1ocenÁm nabídek
vd Wli 70 % zd $Mnané odměny
b) pri rozh0dňuti 0 zrušeni
ňzeni po posouzeM 8 hOdMXEňi Mbidčk vt mi 90 % ze
yednmé odměny.
cl při mhockiuti
o nevyhlášM vyběrwEho řDCni PO zpcacmáni a µipEavě zadá¥aci
dokumerlta¢e 30 % ze $je<mrle odměny
3 4 $¢l|atmg dMovy'ch QKM&dŮ N 15 dnů od
od8p$áN ¢äs1ky z ú¢tu PľlKätCE,

ckmčcni přikäz¢i FáKtutowM ča$lk* N uhmem drwm

3.5 PNkazrihk 8c dále zavazuje
pci 8kon¢enb výběrového Nzenl pů6kymolj¢ součinmm pľlkwí> ph l'ekni
námitek. prdí výbéruvému Fizeni nebo podnéW ljča6tniků výběrového řízeni podarvých ň8 Úřad pm QchFar1u
ho$pmř$kč uMťže pomcxä pľá¥rl|¢h konzuKaá, kdy tubo, i pRpadně µ'bou další činm nad rámec činnóai
sjednaných v Cl. i
smb.ivy, se pňkazník
vykQmt na
Qt*~dky pNkazce 2ä
hcdinovou wbu 85(1,- KČ. + DPH, kdý tato 6äzba může být upriavena dchodou BMUvF1Ích stran.

lV. Sankční u/0dnání
4.1 V Mpadé rmplněnl Wminu wodeného y bodě 1.5 tělo smbuvy z důvodů
pňkamika, m za¢avabe1 právo od 1äO $m|tju'y je¢m¢j$tfanrle M$10«ji1.

vzniklých

na

sbané

4.2 V pňpMě pcRdr1í úhmdy faktur dle bodu 3.5, se zMavaAd zavazW
z prodlení
výši 0,0¢3 % z fakMované částky zb Käzdý den prodMl.

pHkaznlkwi pocktek

V. za věrečná ustanovení
5,1

Tačo smlowa nabýyá platrmti

účinňwb dnem pľipcljeni pO¢pi$u druhé ze $m|uvni¢h wan

4

1/[

á

5.2

Tato smloum ye uzavřem na dobu urUtou. Jqi plattm1 konCi spInénim.

5.3

Úcascnlci se zavazuji rešit všecnrvý $4>o'y, ňeré by y bu%ucnu mohly ~mljt z
sMouvy, zásadné důhcoou

5.4

na základě této

Účaslnici průhl8šgi, že $1 smbuvu pQečeUi. $ jejím obsahem mhlasi, tato jo důkäzem jejich p'avé a
$vomne vůle a na důkäz Who pmuji $vé v|a$1noručni podµsy

5,5

Takí smlouva ic vyhotovena vb dvw (2) ätepopisech, z mchž zadava1et obdQi
obdrží 1 vyho1oveni.

5.6

PNkaznik prohlašuje. Ze v pčjzki zpracovatele osobnich ůáajů sp|ňUN všechny pažadavky $|anoverlé
NMlzenim Evropského parlamen1u a Rady (EU) 201&©79 o ochrariě fyzických omb v muvi9osM se
zpmcovánim o$obnlch údajů a o volném pohybu těchO údäjŮ a o zMení gmémKje 95$WES

"'o'c'N"n· 45" 4 ,bitú

v BtNwanech dne

vyMKyvEmi a Yikaznik

2 ? "!!1" "l":C

M

Mkjma č 1 - Pina moc
přikjha C2 - potvrzeni o pqíšWni
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