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PřIkazní smlouva

Číslo smlouvy: 2019-05-M

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s přihlédnutím k § 43
zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek

Smluvní strany

PřikaznIk

MINOS CB s.r.o.
Se sídlem:

jednajIcI osobou:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

u výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice

050 39 584

CZ05039584

Česká spořitelna, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24869

a

Příkazce

Obec Babylon

Se sídlem:

Statutární orgán:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Ba bylon 27, 344 01 Domažlice

Pavel Bambásek, starosta

005 72 551

CZ00572551

Česká spořitelna

email: starosta@ ba bylon-obec.cz

ÚzavÍrajÍ tuto přIkazní smlouvu:

l. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zajištění a realizace zadavatelských činnosti vyp|ývajÍcÍch ze zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem za kázky ,,Novostavba mateřské školy pro
25 děti Babylon".

2. Zadavatelskou činnosti se rozumí zajištění všech nezbytných zadavatelských činnosti vedoucích k
výběru dodavatele v rámci zjednodušeného pod|imitního řIzenI.



3. Zajištěním a realizaci zadavatelské činnosti podle této smlouvy se rozumí uskutečněni v tomto
článku dále uvedených právních úkonů jménem příkazce nebo uskutečnění jiné, dále uvedené
činnosti, a to na účet příkazce.

4. PřIkaznIk se pro provedení zakázky zmíněné v odst. 2 zavazuje provést všechny nezbytné
zadavatelské činnosti vedoucí k výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řIzení ve
všech potřebných částech, zejména:

a. připravit v součinnosti s příkazcem text výzvy zadávacího řIzenI a jeho zveřejněnív souladu
s obecně závaznými předpisy,

b. zajistit veškeré úkony souvĹsejÍcÍ s průběhem lhůty k podáni nabídek a s přijimánM
nabídek včetně odpovědí na dotazy k zadávacím podmínkám,

c. organizačně zajistit zasedání komise pro otevÍrání obálek a hodnocení nabídek,

d. vyhotovit veškeré podklady pro rozhodnutí příkazce o nejvhodnější nabídce a
o případném vyloučení některých uchazečů, kteří nesplnili podmínky řIzenI,

e. vést za příkazce veškerou korespondenci s uchazeči o zakázku, vyřizovat jejich námitky,
popř. poskytovat příkazci odborné informace při řizení o zakázce vedeném ÚOHS.

f. vést kompletní dokumentaci k veřejné zakázce

dále souhrnně označováno jako ,,zadavatelská činnost".

5. Předmět smlouvy zahrnuje veškeré činnosti, ke kterým je oprávněn a povinen při zadávání zakázky
příkazce, pokud je nemusí vykonat výlučně osobně.

6. Příkazce současně podpisem této smlouvy uděluje přÍkazníkovi plnou moc ke všem právním
úkonům, které bude přikaznÍk jménem příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Příkazce je
povinen v případě potřeby vystavit přÍkaznikovi samostatnou plnou moc.

7. Smluvní strany výslovně upravuji, že přikaznik nesmí v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení zrušit zadávací
řizenI, nebo rozhodnout o námitkách.

8. PřIkaznIk se zavazuje provést úkony, které jsou předmětem této smlouvy nejpozději do 21 dnů od
okamžiku, kdy příkazce předá přIkaznikovi dokumenty zmíněné v ČI. lV odst. 1 této smlouvy.
V případě, že bude přIkaznIk v prodlení se splněním své povinnosti, je povinen uhradit příkazci
smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení.

||. Odměna přIkaznIka

1. Za kompletní provedení zadavatelské činnosti, náleží přÍkazníkovi odměna 37.000,-KČ bez DPH.
Cena jednotlivých úkonů zadavatelské činnosti je nás|edujÍcÍ:

a) Zadávací dokumentace
o 18.000,- KČ bez DPH

b) OslovenI účastníků, komunikace s účastník (na př. dodatečné informace)
o 2.000,- KČ bez DPH

C) Administrace při otevjránÍ obálek
o 7.000,- KČ bez DPH

d) Administrace při hodnocení nabídek
o 7.000,- KČ bez DPH

e) UkončenIZŘ

o 3.Q00,- KČ bez DPH



PřIkaznIk je oprávněn požadovat úhradu své odměny teprve po dokončení zadavatelské činnosti.

2. Odměna nezahrnuje další uskutečněné výdaje (zejména soudní, správní a jiné poplatky, znalecké
posudky, cestovní náklady a další náklady), které přIkaznIk prokazatelně vynaloží v souvislosti
s plněním této smlouvy a bude je příkazci účtovat v rámci přIslušného vyúčtováni.

3. Odměna je splatná do 10 dnů na základě faktury vystavené přIkaznIkem a doručené příkazci.

4. Příkazce se zavazuje platit odměnu přÍkaznikovi na bankovní účet přIkaznika č.
vedený u České spořitelny, a.s, na základě provedené fakturace přIkaznIka dle výkazu
provedených úkonů

5. Pokud se do zadávacího řIzenI nepřihlásí žádný dodavatel, či žádný nesplnil jeho kritéria, přesto že
přIkaznIk jinak řádně splnil své povinnosti dle ČI. l této smlouvy, náleží přÍkaznikovi úplata ve výši
sjednané částky zkrácené o úkony, které přÍkaznjkem v důsledku toho nebyly provedeny.

Ill. Povinnosti příkazce a přIkaznika

1. Příkazce se zavazuje předat přikaznÍkovi potřebné informace, podklady a doklady k požadované
zadavatelské činnosti, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost. PřikaznIk se zavazuje
účastnit se potřebných jednání na výzvu příkazce, případně je na jeho výzvu svolat a zajistit,
obdobně se zavazuje příkazce.

2. Přikaznik je povinen zajistit splnění předmětu smlouvy osobně.

3. Ostatní práva a povinnosti příkazce i přIkaznIka se řídi občanským zákoníkem bez odchylek.

lV. Dokumenty předávané příkazcem a jeho součinnost

1. Ke splnění závazku z této smlouvy předá příkazce na výzvu přIkaznika přÍkazníkovi nás|edujÍcÍ
dokumenty:

a. technickou specifikaci předmětu zakázky

2. Příkazce se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost zejména jmenovat přísluŠné Členy komisi
pro otevÍráníobá|ek a hodnocení nabídek vždy neprodleně po výzvě přIkaznIka.

V. Odpovědnost smluvních stran

1. PřIkaznIk odpovídá příkazci za to, že jeho Činností podle této smlouvy nebudou porušena
ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Náhrada škody za porušenítéto smlouvy se řIdi obecně závaznými předpisy.

VI. Platnost a účinnost smlouvy, trvání smlouvy a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami,

2. Příkazce je oprávněn svůj příkaz kdykoliv odvolat, v takovém případě uhradí přÍkaznikovi úkony do té
doby prokazatelně provedené.

VII. Ustanoveni závěrečná
1. Účastnici smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuji vlastnoručnImi podpisy.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
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3. Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně
všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnIch webových
stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvnístrany prohlašujI,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodnítajemstvÍ ve smyslu § 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá
smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Bab,lon, d,, 12 š. 2oic? v českých Budějovicích dn, A


