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II.
Předmět smlouvy
1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek
v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná technický dozor
stavebnika na stavbě „Kostelec u Holešova Rekonstrukce domu seniorů“
v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dilo s dodavatelem stavby.
2. Příkazce se zavazuje, že za vykonáni ujednaných činnosti zaplatí příkazníkovi
úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.
-

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění
Zajištěni a výkon technického dozoru stavebníka na stavbě v následujícím
sjednaném rozsahu:
kontrola prováděni prací dle sjednané smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou
kontrola fakturace dle skutečně provedených prací
-

-

Iv.
Způsob plnění předmětu smlouvy
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné
závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady
příkazce, jeho pokyny a vyjádřeními veřejno-právních orgánů a organizací.
2. Pokud v průběhu zpracování zadání nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na
cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit dodatkem k této smlouvě cenu
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
3. Odborné činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péči a
v souladu se zájmy příkazce.
4. Předmět plněni, ujednaný k této smlouvě, je splněn řádným vykonáním činností,
ke kterým se příkazník zavázal v či. III. této smlouvy.

V.
Čas plnění
1. Příkazník se zavazuje, že činnosti dle či. III. této smlouvy pro příkazce vykoná
v době od podpisu smlouvy po dobu 120 kalendářních dnů na stavbě dle
čili.

Vl.
Spolupůsobení a podklady příkazce
1. V rámci spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném
poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, kterých potřeba vznikne
v průběhu plnění této smlouvy.

VII.
Cena předmětu plnění a platební podmínky
1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána
dohodou smluvních stran a činí 60000,- Kč (slovy šedesáttisíckorun) včetně DPH.
Příkazník není plátce DPH.
2. Po uplynutí 60-ti kalendářních dnů vystaví příkazník fakturu na částku 30000,-Kč
s lhůtou splatnosti 14 dnů a příkazce ji v této lhůtě uhradí.
3. Po skončení činnosti předmětu smlouvy vystaví příkazník fakturu na zbytek
smluvní ceny s lhůtou splatnosti 14 dnů a příkazce ji v této lhůtě uhradí.
4. V případě prodlení příkazníka s časem plnění, zavazuje se tento uhradit příkazci
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý započatý den
prodlení.
5. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Dnem úhrady se rozumí připsání na účet, případně den platby v hotovosti.

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka
1. Příkazník odpovídá za to, že náležitosti příkazce stanovené touto smlouvou jsou
zabezpečené dle této smlouvy.
2. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti
nejpozději do 24 měsíců ode dne jejího splnění.

IX.
Ujednání všeobecná
Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům, které bude příkazník
jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řidl příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. z nichž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotoveni.
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