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2-t\2ot&PŘÍKAZNÍ SMLOUVA C. ..Ý;;.l
podle § 2430 - 2444 zákona 6. 89/2012 obéanský zákoník (dále jen "NOZ")

l.
Smluvní strany

Prikazce:

Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojeni:
C. účtu:
ičo:
DIČ:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
p. Milan Vácha, starosta obce
Česká spořitelna a. s., Praha 2
23734349/0800
00241580
CZ 00 241 580

(dále jen "Přlkazce", na straně jedné)

Přikaznlk:
se sídlem

zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
é. ú.:

FRAM Consult a. s.
Husitská 42, 13000 Praha 3
Ing. Roman Klimt, předseda představenstva
64948790
CZ64948790
ČSOB a. s., pobočka Praha 2
105614463/0300

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
(dále jen "Přlkaznik")

2.

3.

4.

II. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Přikaznlka jménem Přikazce obstarat a zařídit na úéet Přlkazce
na stavbě "Nová škola pro Psáry a Dolni Jiréany" (dále jen "Stavba") výkon činnosti technického
dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP v souladu příslušnými právními předpisy a v rámci této
činnosti provádět v této Smlouvě specifikované výkony v rozsahu, miře podrobnosti, členěni,
způsobem a za podmínek v ní stanovených v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými
normami a v souladu s přílohou é. 1 této Smlouvy. Přlkazník se zavazuje plnit předmět této Smlouvy
s odpovídající profesní úrovní, péčí a s ohledem na ochranu zájmů a zachování dobrého jména
Prikazce.

Přikaznlk se zavazuje jménem Přikazce provádět činnosti, které jsou podrobně specifikovány
v příloze č. 1 této Smlouvy.

Přikaznik se zavazuje vypracovat a předkládat Přikázal mésiénl zprávy o postupu práci za každý
mésfc výstavby, jež budou předloženy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce za období mésice
minulého.

Pňkazce se zavazuje řádně uskutečněné plněni Přikaznika dle této Smlouvy a za podmínek v ni
stanovených převzít a uhradit PřÍkazníkovi sjednanou odměnu.

lil. Práva a povinnosti Smluvních stran
1. Příkazník se zavazuje zachovávat mfčentivost o všech skutečnostech, týkajících se Příkazce, o nichž

se dozví při plnění této Smlouvy, a to i po skončeni platnosti této Smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti, Jejichž plnění je předmětem této Smlouvy, vlastními silami.
V případě použití třetích osob je Přikaznfk povinen zajistit, aby činnost těchto třetích osob probíhala
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3.

4.

7.

8.

za stejných podmínek, jaké jsou zakotveny vtéto Smlouvě, a použiti těchto třetích osob žádným
způsobem nenarušilo, neomezilo 6i jinak neztížilo plněni předmětu této Smlouvy či prováděni Stavby.

Příkaznik je při prováděni činností dle této Smlouvy vázán pokyny Příkazce a touto Smlouvou ve
zněni jejich případných dodatků. Přfkazce a Přikazník se budou vzájemné průběžně informovat o
důležitých okolnostech, které se týkají této Smlouvy a jejího plnění.

Přikazník se zavazuje průkazné informovat Prlkazce o nevhodných pokynech nebo o překážkách při
prováděni činností dle této Smlouvy, a to ihned po zjištěni takových skutečností, jinak je za škody
z nich plynoucí nebo za jimi vyvolané přerušeni prací na Stavbě odpovědný v plném rozsahu.

5. Přikaznik není na základě této Smlouvy oprávněn přijímat za Pnkazce jakékoliv finanční, věcné
přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajícfch pro něj z platných právních
předpisů, norem a ustanoveni této Smlouvy.

6. Přlkazník je oprávněn k pořízeni fotodokumentace Stavby a k jejímu použiti pro vlastní reklamní
účely pouze po předchozím pisemném souhlasu Příkazce.

Po ukončeni této Smlouvy je Prikaznfk povinen vrátit Přikazci veškeré dokumenty véetně jejich kopii
ve všech formách, které byly Přikaznfkovi svěřeny nebo Přikaznikem vytvořeny pro Přfkazce, a to
aniž by k tomu musel být výslovné vyzván, včetně technické dokumentace a podkladů, které byly
použity pro plněni dle této Smlouvy.

Pnkaznik je povinen během platnosti této Smlouvy i po jejím skončeni zachovávat vů6i všem
osobám, a to včetně rodinných přlslušniků a osob blízkých mléenlivost o skutečnostech a informacich,
o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména o nákladech Stavby a jejim
financováni.

IV. Místo plnění
Místo plněni se nesjednává s tím, že Přikaznlk se zavazuje výsledky své činnosti předávat Přlkazci
zásadné na jeho doruéovaci adrese.

V. Doba plněni
1. Terminy plněni této Smlouvy jsou stanoveny dohodou Smluvních stran takto:

4.

a) Zahájeni činnosti:

b) Předpokládaná doba plněni této Smlouvy:

po uzavřeni této Smlouvy

nejvýše 15 měsíců

2. Přikaznlk se zavazuje, že bude činnosti dle této Smlouvy provádět v souladu s postupem stavebních
a projektových prací na Stavbě.

3. V případe že dojde ke zrněné terminů prováděni stavebních práci na Stavbě, zavazuje se Přlkaznlk
provádět činnosti dle této Smlouvy v nové stanovených terminech.

Pokud dojde k přerušeni stavebních prací na Stavbě na dobu delši než 14 dni, zavazuje se Pnkaznik
přerušit plnění této Smlouvy a to do doby, než budou stavební práce obnoveny. Po dobu tohoto
prerušenf plnénf této Smlouvy nemá Přikaznik nárok na úhradu odměny sjednané v této Smlouvě.
Doba přerušeni plněni této Smlouvy dle tohoto odstavce se nezapoéftává do maximální doby plněni
této Smlouvy dle 61. V odst. 1. písm. b). Odména za plněni této Smlouvy v měsíci, ve kterém dojde
k přerušeni a obnovení plněni této Smlouvy dle tohoto odstavce bude stanovena poměrně, dle poctu
dnů, během kterých Přlkazník plnil v těchto měsicích Smlouvu.
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*' VI. Platby, financování
li strany se dohodly, že platební doklady zhotovitele Stavby budou doruéovány na adresu

1i 
prilozce, který je neprodlené předá Přfkaznikovi, jenž odpovídá zaJeilch kontl'°lu zhledjskajei'ch

ti, 'úplnosti, věcné správnosti a výše požadovaných částek v návaznosti na všechny
uzavřené smlouvy Přlkazce v souvislosti se Stavbou. Přikazník se zavazuje k včasnému předkládáni

pFatebnich dokladu zhotovitele Stavby Přikazci k placeni a to nejpozději 14 dni před lhůtou jejich
splatnosti. Přikaznik požaduje na kontrolu dokladů 4 pracovní dny.

Vil. Stanoveni výše úplaty Přikaznikovi
1. Měsíční odměna za činnosti prováděné Přfkaznlkem na základě této Smlouvy éini 79. 776, -_Kc + DPH

(dále jen "Cena"). Celková cena poskytovaných služeb je: 1. 196. 640, -K6+251.29440 Ke DPH.
Čena'je dohodnuta ve smyslu zákona 6. 526/1990 Sb. o cenách, ve zněni pozdějších předpisů a je
nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech
odvodů, dani nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním práci Pnkaznika dle této Smlouvy.

2. Cena byla dohodnuta jako konečná a neměnná pevná cena, včetně všech daní a poplatků, které mus
Příkazce uhradit, mimo DPH v zákonné výši, kterou Prikaznik připočte k cené. Cena je neměnná l
v takovém případě, kdy se z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem zvýši jakékoli zapoéitatelné
náklady Stavby dle jakýchkoli honorářových řádů vyplývající ze smlouvy na zhotoveni Stavby mezi
Přfkazcem a zhotovitelem Stavby.

3. V Ceně jsou obsaženy všechny hlavni a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony Přlkaznika a
vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínové a věcně přiměřenému provedeni
činností Příkazníka dle této Smlouvy, zejména ale;
a) dopravní a přepravní náklady Pnkaznika v rámci sídla Pňkazníka i mimo něj
b) časové přfplatky, odluéné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
c) náklady na rozmnoženi technických podkladů, fotografie
d) poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky
e) všechny vedlejší a režijni náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedeni všech

práci v jednotlivém, jakož i v celku,

4. Pňkaznik je povinen účtovat Cenu ve lhůtách dohodnutých v této Smlouvě a zavazuje se, že
příslušné faktury budou mít veškeré náležitosti úéetních a daňových dokladů dle příslušných právních
předpisů.

5. Smluvní strany si dohodly splatnost faktur ve lhůtě 14 dnů ode dne doručeni faktury Příkazci.

6. Jako datum uskutečnění zdanitelného plněni bude na fakturách uveden den vystaveni faktury,
přičemž se jedná o opakované zdanitelné plněni.

7. Smluvní strany se dohodly, že platební povinnost Přikazce je splněna v okamžiku, kdy je příslušná
částka připsána v plné výši na účet Přikaznika.

Vlil. Odpovědnost Pňkaznika za jeho plněni
1. Pnkaznlk je v prodleni, pokud:

a) nebyl splněn termin dokončeni Stavby dle smlouvy se zhotovitelem Stavby prokazatelným
zaviněním Příkaznika, nebo Pnkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje
termín dokončeni Stavby.

2. Přikážeš je oprávněn, bez ohledu na připadne další nároky na náhradu škody a bez předchozího
upozorněni 6i poskytnutí dodatečné lhůty k plněni, odstoupit od této Smlouvy plné nebo částečné,
v případě kdy:
a) výkony Pňkaznlka neodpovidajl v plné miře požadavkům Přikazce zakotveným v této Smlouvě;
b) vůči Přikazníkovi bylo zahájeno insolvenénl řízeni;
c) Přikazník opakované přes písemnou výzvu Přlkazce neplní své závazky z této Smlouvy.
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3. Íep^adle)noenpo'né^ PO^'^Í m^mkaj!ynouclchAtéto smlouvy nále2i přlkazci smluvní P°k"ta
^anTe^jonoa°k- Kč' za každé p°rušeni sm'uvni Pt"/imosti' "eni-li pro-urfitý pfFpad v'teto'S^to'uv1

4' pr^^nJ. c^a, u^n°st. lve!"°UJPraYnost Yšech Podkladů a vyP°etó. které má vypracovat, jakož i
za vhodnost jim vypracovaných podkladů pro zhotoven! Stavby. ""-'"" '""'" '"" .""u'-°l.

5- K^)'st.enLpr.'padnych. narok^na náhradu ékodypnkazce z této Smlouvy se Přikaznlk zavazuie
^TOVal^"atn^ úclnne,SJednané PolištenrodP°^dnosti'za'škodu'zpfeSSC P^^Í^S
^b°. "tfet' "°s°be-pri:vyl<onu činnost' . "dpovidajici předmětu annostrďie"te'to1 S^touv'v°"s rlimTem'
^T;^^^lp^, S^^^dalret^yslď?p^ró^"^- ̂ '^ s^S^pS
^n^etoét^'Sypnkazn'k se zava2uje ud'zo''at ho navla^"'"ákladyv'p'iatnosti"aíesp°on°p'o"^^u

6' ^St; ^,.plk azn'k"neprod.louž;_platnost P°íišténi .ďe CL vm- °dst. 5. této Smlouvy nebo
^epfe dtozi., p!'taza-na )eh°"výzYU doklad °.,Prodl°"ženi plaťnosti"takoveho~"pojistónl', "jeuPyřfk'^^
^S^^^^^O^^^^Pqišt^Tn a^ak^i;Tl n2^*^^^'z^°6^
náklady vůči kterékoliv pohledávce Pnkaznfkaza Přikazcem.

1.

2.

3.

IX. Ukončeni Smlouvy
^meduvTc'řesmr^toas^'°dunls pJně:'m.m^lbýt, pllnos-ltótosmlouvy ukončena na 2ákladě dohody^1'^^'^ s?raann a to dnem a za podm'nek'v'této'dohodé'sied"a"y"ch"n'eb'o'^vědT^^"^

Přikazce může vypovědět Smlouvu kdykoli i bez uvedeni důvodu.

^pi';kaj.""<cmuz,e"vypo^det-sm'°UVU. P.°uze.vPřiP adéProdten] Přika2ce s placením Ceny dle élánku
^.<te^^to^y"delslh^. nezM.. dnS;^PnPade.že P^ce'nezaplatf"anr^odate^ž ^mÉ^^
Ihůté poskytnuté mu k tomuto účelu Prfkaznikem písemně.'

4' ^^t^niT^ ̂  .SroLf^m"..Lm;SLb?-.prokazatelne doručena. druhé S^l"v"' straně.
lni lhůta 6in( 30 dnů a počíná běžet dnem doruéenf výpovědi druhé straně. '" '"'"""" a"°"°'

5' y>?lpad,éltoroe"Lsml°UVLZ jal<,é,h°,k°"v důvo(i. u. ie Pnkaznfk povinen neprodlené předat Přikazci
^ste-, rlu"dokum, lntaci.. ajl'né doklady souvisejici' se Stavbou^kieró1 byFy "Pm'aznh'Ítouv" ^ďér
^^třetlmi osobami. a^'d^^y"kte^Je přík^^řo ^Sc^e^^^yS?;

6' Í^okuevn;. smlou''y neisou dotčeny povlnn°sti pnkaznlka. které ̂  Podle své povahy trvat i po zániku
X. Zvláštní ujednáni

1- ^^S^^^S^T°neené nebo^^°"-"é činnosti dle této Snlouvy .."
2' B^ipJ"laz^e"troat n.a. reš.en'ch a postupech, které bude Přlkazník považovat za chybné nebo

3' p".kařn, 'k. podp, 'sem smlouvy vysl°v"é potvrzuje, že měl možnost seznámit se s veškerými
^re^mLpodkLady, Pro^zavrení^
místo prováděni Stavby'Do7ate~cné7ožada'^P^Sa2an^z';é^tnoydaůvzoedrn e^S

4' ys e,SLní9"raf'ckl.,, p'.sem.né'p°čet.n' a )ine, d°l<umenty, výstupy a výsledky v éástech nebo vívzniklé činností Pnkazníka~neTo~zlska°nrpř^^;k:mlynavSkul^éateTselVvyTs ^b^S
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* - nřiftemž Přikaznfk není bez pisemného souhlasu Přikazce oprávněn je použit Jíro své
f''''kazc^tS;eb'v"nebo pro potřeby třetí osoby. Přikazník dále neni oprávněn bez souhlasu Prikazce
vla.s.riňnvat údaje ° Přikazci a o nákladech Stavby.

5.
není povinen převzít výsledky činnosti Prlkaznika prováděné na základe této Smlouvy v

ié" ze"na'nich budou zjištěny vady spoéívajici v nekompletnosti nebo neúplnosti nebo vady
^Fřáďnému provádění Stavby'zhotovitelem Stavby. Ostatní případné vady a nedodělky budou

jedeny v předávacím protokolu s dohodnutými terminy jejich odstraněni.

XI. Závěrečná ujednáni

přikážeš se zavazuje, že veškeré úkony spadajfci pod činnosti Pfikaznlka dle této Smlouvy vůči
'' třetím" osobám bude provádět jen prostřednictvím Pnkazníka. Pokud tyto úkony provede přímo,

odpovídá zcela za jejich následky.

2. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanoveni této Smlouvy neplatnými nebo právné^neůcinnymi
neni tfm dotčena platnost ostatních ustanoveni. Neúanné ustanoveni se podle možnosti vyloží
v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.

3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně éislovanými dodatky
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Přfkazce a dvě Příkaznik.

5. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této Smlouvy přechází na případné právní nástupce
Smluvních stran.

6. Přikaznik není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku za Přikazcem vyplývající
z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s ni proti jakékoliv pohledávce Přikazceza Pnkaznfkem.
Příkazce je oprávněn jednostranné započítat jakoukoliv svou pohledávku za PFikazníkem proti
jakékoliv pohledávce Přlkazníka za Přikazcem.

7. Přikazník není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými
pohledávkami vyplývajicimi z této Smlouvy nebo vzniklými v souvislosti s ni bez předchoziho
písemného souhlasu Přikazce. Příkazce je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jnak
disponovat se svými pohledávkami z této Smlouvy bez dalšího. Přikaznik tfmto vyslovuje svůj souhlas
s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozici.

8. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10. Ve všech záležitostech touto Smlouvou neupravených se vztahy Smluvních stran řidl obecně
závaznými právními předpisy, zejména pak NOZ.

11. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato je
uzavřena určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tfsni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž
svobodu a určitost své vůle současné stvrzuji svými níže připojenými podpisy.
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12. Nedílnou souéástf této Smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha 6. 1 - Rozsah práci Pnkaznfka
b) Příloha 6. 2 - Kopie pojistné Smlouvy Příkazníka
c) Příloha 6. 3 - Zařízeni staveniště poskytnuté Přikaznikem Přfkazci
d) Přilehá 6. 4 - Harmonogram prováděni prací Zhotovitele stavby

V Praze, dne . ?ff. :I. ?. ':'. /'r'

Jméno: Milan Vácha

Funkce: starosta

V Praze, dne ... -1^. ^ ^0/(^-

Jm^fítí: Ing. Roman Klimt
inkce: předseda představenstva

;:''i.'hv;l'cf *n '. ií-n^sťním............. Cí^

i Obce "Sáry č. ............. ^J^-JQ^

eí"e..... č...... (2..-.?0.^

Husitská 42
130 00 PRAHA 3
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Příloha č. 1

Rozsah prací příkaznika

A1. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka v průběhu realizace a po
dokončení stavby

Organizace a koordinace
a) převzetí a seznámeni se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
především s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebních povoleni
b) průběžná kontrola a evidence změn projektové dokumentace pro prováděni stavby,
c) spolupráce s generálním projektantem zhotovitele při provádění nebo navrhováni opatřeni na
odstranění případných vad projektu nebo požadavků na doplněni
d) zpracování programu kontrol, měřeni, zkušebních provozů, revizi a komplexních zkoušek
e) předáni staveniště nebo jeho části zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu
f) zabezpečeni protokolárního odevzdáni základního směrového a výškového vytýčení
staveniště nebo jeho části zhotoviteli stavby, účast na kontrolním zaměřeni terénu zhotovitelem
před začátkem práci
g) kontrola přihlášení všech archeologických nálezů
h) kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách, pořízeni a vedeni zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě
prováděných práci a v případě nedodrženi podmínek výstavby uplatnění opatřeni směřujících ke
zjednáni nápravy
i) uplatňováni požadavků Přikazce vůči zhotoviteli stavby, kontrola jejich provedení
j) zajištěni a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými
organy,
k) denní přítomnost zástupce TDS na stavbě během celé výstavby
l) dohlížení na zajištění bezpečnosti práce po celou dobu průběhu stavby - navrhováni a
kontrola nápravných opatřeni
m) ve spolupráci se zhotovitelem stavby nebo její části zajišťovat svoláni kontrolních dnů, účast
na nich a řízení jejich průběhu v6. zápisu v tištěné i digitální formě (formát . DOG)
n) koordinace a zajištění stavební připravenosti pro případné vnesené dodávky
o) spolupráce se zhotovitelem stavby nebo její části při provádění opatřeni na odvráceni nebo
na omezeni škod při ohroženi stavby živelnými událostmi, kontrola dodržováni bezpečnosti
práce, požárních předpisů apod.
p) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi a v jeho
bezprostředním okolí, kontrola pravidelného čištěni stavby, přístupových a všech dotčených
komunikaci
q) kontrola a evidence dokladů na základě kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby ve
smyslu uzavřené smlouvy o dílo
r) účast při zprovozněnf a odevzdání stavebních objektů, provozních souborů a celé stavby do
užívání
s) kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem stavby nebo její části ve stanovených termínech
t) předáni všech dokladů a podkladů o činnosti technického dozoru
u) účast a zastupováni Příkazce při garančních zkouškách
v) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety
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x) zabezpečení případného povoleni k předčasnému užívání stavby
y) v průběhu stavby zpracováni podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, vedeni záznamů
z průběhu garančních zkoušek
z) příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro kolaudaéni řízeni
aa) návrh na případná opatřeni a sankce vyplývající z neplnění smluvnich závazků zhotovitele
stavby na základě uzavřené smlouvy
ab) příprava a sestaveni protokolu o konečném předáni díla Pňkazci.

Projektová dokumentace
a) péče o doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků
autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby nebo jeji části, evidence a organizaéní
zabezpečení dokumentace skutečného provedeni
b) kontrola a evidence realizovaných změn
c) evidence projektové dokumentace dokončených části stavby
d) příprava podkladů za úéasti generálního projektanta při legalizaci změn provedených během
prováděni stavby (změna stavby před dokončením) v případe, že takováto nutnost na základě
požadavku mandanta vyvstane,
e^.. spolupráce SPracovníky Senerálniho projektanta zabezpeéujicími autorský dohled při
zajišťováni souladu realizovaných dodávek a práci s projektem
f) projednáni změn a dodatků projektové dokumentace pro prováděni stavby, které nezvyšuj!
cenu, nemění kvalitu ani termín, v rozsahu svého pověření odsouhlaseni návrhů zhotovitele
stavby nebo její části nebo jejich předkládáni se svým vyjádřením mandantovi na rozhodnuti
g) spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povoleni a se zhotovitelem při prováděni
nebo navrhováni opatřeni na odstranění případných chyb projektové dokumentace
h) kontrola projektové dokumentace pro kolaudaénf řízeni
i) spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povolení vykonávajícím odborný autorský
dohled při zabezpečováni souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

Náklady stavebních prací
a) spolupráce při cenových jednáních a uzavřeni případných dodatků smlouvy se zhotovitelem
stavby vyplývajících z rozdílů projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele (podpora pro režim JŘBU)
b) provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro fakturováni s rozpoétem stavby
v průběhu provádění stavby, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby, vedení
potřebné evidence o čerpáni rozpočtu (ve finanéni i věcné skladbě) v tištěné i digitální formě
(formát .XLS)
a y SOUYisl°sti s .tim vypracováni návrhů na zpracování doplňku rozpočtu zhotovitelem stavby
nebo její části, jejich předkládání se svým vyjádřením mandantovi
c) uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárněni budoucího provozu a sníženi ceny
stavby

d) vykonáváni funkce cenového manažera stavby - zajištění posouzeni cenových návrhů
zhotovitele stavby, úéast při cenových jednáních, příprava stanovisek a podkladů pro tato
jednáni a technická pomoc v oblasti cen stavebních prací a dodávek
e) kontrola a evidence provedených víceprací a koordinace s projektovým manažerem
f) odsouhlasováni dodatků a změn projektu, které nezvyšuj! náklady stavebního práci nebo
provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby (alternativní
stavebně-technologické postupy nebo materiály)
g) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů,
jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání na úhradu investorovi
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věcná a cenová kontrola skutečné provedených práci, souladu zjištovacich protokolů
lu pro zálohováni a fakturováni, dodrženi platebních podmínek dle uzavřených smluv

s potvrzením správnosti svým podpisem

Kvalita a kvantita

a) kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu práci zakryty nebo znepřistupneny
účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecné platnými
předpisy, zapsání výsledků kontrol a zkoušek do stavebního deníku
b) kontrola zhotovitele stavby nebo jejich části při provádění zkoušek materiálů^ j<onstrukci
a'praci předepsaných projektem, ČSN nebo EU normami EIV event standardem ISO, kontrola
a evidence dokladů o zkouškách a dokladů prokazujících kvalitu práci a materiálů
c) kontrola zhotovitele stavby nebo její éásti a ostatních účastníků výstavby při dodržováni
podmínek vydaných stavebních povoleni, smlouvy o dílo, projektové dokumentace a standardů
mandatáře po celou dobu výstavby
d) kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými
normami a obecně platnými předpisy
e) kontrola dodržení stanovených postupů zkoušek a vyvolání nápravných opatřen! v případě
nesouladu a kontrolu jejich výsledků,
f) příprava podkladů pro předáni a převzetí stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu
dokončené stavby včetně dokladů, vypracováni soupisu vad a nedodělků a předávacího
protokolu v tištěné i digitální formě (formát . DOG a event. . XLS)
g) kontrola odstraněni vad a nedodělků, zjištěných při převzetí stavby v6. zápisu o jejich
odstraněni
h) kontrola odstraněni nedodělků stavby, uvedených v kolaudačním rozhodnuti vč. zápisu
o jejich odstraněni, příp. Stavebním úřadem požadovaných změn a úprav

Lhůty prováděni prací
a) kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dflo se zhotovitelem stavby nebo její
části, připadne schváleného harmonogramu prováděných práci. V případě ohrožení dodržen
terminů, okamžitě vyrozumět mandanta a navrhnout opatřeni směřující k nápravě, včetně
přípravy podkladů pro uplatňováni majetkových nebo jiných sankcí vůči zhotoviteli
b) kontrola dodržování všech podmínek a terminů smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby nebo
její části a podáváni návrhů na uplatnění majetkových sankcí mandanta vů6i dodavateli stavby

A2. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka během zkušebního provozu
a) kontrola zhotovitele stavby po jednotlivých etapách při provádění zkoušek a prací
předepsaných pro zkušební provoz, ČSN, EIV event. standardem ISO, kontrola a evidence
dokladů o zkouškách
b) organizace kontrolních dnů pro zkušební provoz 1x za 1 měsíc, vypracováni zprávy o kontrole
zkušebního provozu s jejím vyhodnocením, odsouhlasení zprávy Pnkazcem
c) kontrola dodržováni všech dalších podmínek pro zkušební provoz, předepsaných úřady
a/nebo požadovaných Pňkazcem s ohledem na provoz.

A3. Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
a/ seznámeni se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména s plánem BOZP a
projektovou dokumentaci
b/ účast při předáni staveniště zhotoviteli stavby, jeho seznámení s bezpečnostními riziky stavby
a plánem BOZP
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c/zpracováni oznámeni pro Přikazce o ohlášeni zahájeni stavby na oblastním inspektorát
práce

d/"spolupráce-se ZPracovatetem projektové dokumentace, se zpracovatelem plánu BOZP
LramcLproJektovédokumentace'se z.hotovitelem stavbya technickým dozorem sta^b~y'
e/ koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímáni opatření k zajiétění BOŽP
Ls!edo^n;. d°držováni plánu Bozp a Projednávání se zhotovitelem'sTavby nutná opatřeni
g/ vyhotovení zápisů BOZP z kontrolních dnů
h/sledováni prací^ nástavbě, zapisováni nedostatků, jejich projednáváni se zhotovitelem
navrhováni přiměřených opatřeni a kontrola jejich odstranění ' " -.. -.. -. -... .. ". ",,
ch/ týdenní projednáváni stavu BOZP se zhotovitelem stavby s vyhotovením zápisu BOZP
i/ zasíláni zápisů BOZP zhotoviteli stavby a Přikazci
j/ aktualizování plánu BOZP
tí minimálné 1x týdně účast na kontrolních dnech stavby
l/ fotodokumentace stavby a zjištěných závad plnění BOZP
m/L.^. za"14 dnl kontrola harmonogramu prací spolu s technickým dozorem a vyhotoveni zápisu

Výkon činnosti koordinátora BOZP v závěru prací
a/ předáni aktualizovaného plánu BOZP zhotoviteli
b/ předání zápisů BOZP
c/ předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem v elektr. verzi na CD.

přip-ad"é.doprac°vá"1 plán"Bozp v případé. že "ebyl v rámci projektové dokumentace

Mlmo""vyÍe^vedené^pln'dalši Požadavky Přikazce a vykonává běžné úkony související
s výkonem jeho činnosti v souladu se zákonem 6. 309/2009 Sb.
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Příloha é. 3

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ POSKYTNUTÉ PŘÍKAZNIKEM PRIKAZCI

Technické vybavení a prostory pro výkon činnosti TDS a řízeni projektu
Během trvání celého projektu zhotovitel poskytne a bude udržovat v provozuschopném stavu po
celou dobu výstavby 2 ks buněk pro výkon TDS, které budou umístěny na staveništi Základní
školy a 2 kanceláře, jež budou sloužit rovněž jako zasedací mistnost.
Zhotovitel stavby vybuduje a vybaví v rámci svých dodávek a prací kancelář pro TDS stavby
v následujícím rozsahu:

Vybavení kanceláře (mobilní buňky)
Staveništni buňky budou v provedení jako ocelové kontainery s odpovidajici, příp. dodatečnou
izolaci. Všechny místnosti budou mít odpovidajici ventilaci, denní i umělé osvětleni, včetně
nouzového osvětleni a topeni. Všechny podlahy budou vybaveny vysoce odolným linoleem
nebo termoplastovým krycim materiálem. Všechny vstupní dveře budou vybaveny ocelovými
dveřmi, bezpečnostním kováním a zámky a budou k nim poskytnuty min. 4 klice, nikdo jiný než
TDS a jeho personál nebude vlastnit náhradní klice. Všechna okna budou zabezpečena proti
vloupání, součástí vybaveni bude gumová rohožka na obuv.

Každá z kanceláří bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením podle poetu pracovníků
technického dozoru:
Pracovní stůl 1, 5 m x 0, 75 m s dvěma podstavci a pěti uzamykatelnými zásuvkami, křeslo
otočné s podruékami, dřevěná knihovna 1, 5 m x 1 m x0, 3 m se skleněnými posuvnými dveřmi,
ocelová skříň 2 m vysoká, 0, 9 m široká a 0,45 m hluboká, uzamykatelná s nastavitelnými
policemi, registratura 0, 6 m x 0, 45 m se čtyřmi zásuvkami uzamykatelná, nástěnný panel -
tabule 2 x 1 m, telefon, fax, věšáky, odpadkový koš, hasicí přístroj.
Vybavení a zařízení: rozvody elektro pro každé pracovní místo 4 ks zásuvky silové a 1 ks
zásuvka datová, osvětlení stropu dle příslušných hygienických norem, stolní lampa zářivková 2
ks.

Jednací místnost
Jednací místnost bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením:
Stůl a židle pro min 20-25 osob, věšák pro min 20-25 osob, silové elektrické zásuvky min. 10 ks,
zásuvky pro připojení slaboproudu min. 10 ks.

Čajová kuchyně
Kuchyně bude opatřena následujícím vybavením a zařízením pro dodávku teplé a studené vody,
dřez, odkapávači deska a omyvatelná pracovní plocha, kuchyňské a nástěnné skříňky, 1
automatická elektrická konvice, 1 mikrovlnná trouba, 20-25 hrnků a malých lžiček, 20-25
skleniček, 20-25 sad nožů, vidliček a Ižic, odpadkové koše, lednice 75 Itr -1 ks.

Toaleta
Toaleta bude obsahovat splachovači WC a umyvadlo. Vybaveni bude zahrnovat zrcadlo,
zásobník mýdla, sušié rukou nebo nekonečný ručník nebo zásobník papírových ručníků nebo
osušek. Toalety budou uzavřeného typu. Pokud bude instalováno suché WC, jeho
vyprazdňováni bude prováděno schváleným způsobem. Splašky a pevný odpad budou
likvidovány ve schváleném zařízeni.
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kde bude umístěn septik, bude zhotovitel stavby zodpovědný za jeho instalaci, pravidelné
.̂

azdňování atd. a odstranění po ukončení prací.

řFÍazcem bude zajištěno a prostřednictvím smlouvy se zhotovitelem stavby předáno

1Jks'skříňka na výkresy, 5 ks vodotěsné svítilny v6 baterií podle potřeby, 1 ks 100 m laminátoyé
1 ks 30 m ocelové pásmo, 2 ks 3 m ocelový zasouvací metr, 1 ks libela 1 m dlouhá, 1 ks

1 ks těžké kladivo (palice), 1 ks teploměr (maximo-minimálni), plechová tabule stiratelná, 2x3 ks
Fix~na psáni na tabuli, 15 ks bezpečnostní helmy, 15 ks gumové holinky, 15 ks bezpečnostní
vesty.

Počítačové vybaveni
Za veškerou 'výpočetní, komunikační a kancelářskou techniku a softwarové vybaveni, ve.
dodávky kopírovacího zařízeni, tiskáren, scannerů atd. odpovídá, zabezpečí ji a bude
provozovat na vlastní náklady TDS.

Pozn: ^ ^ ... ___ , . .
Da/s/ prostory nad výše uvedený rozsah pro přlp. pomocný personál si zajisti TDS na vlastní
náklady a jsou již obsahem jeho nabídkové ceny na zabezpečení služeb. Další vybaveni
potřebné pro výkon TDS (nivelační přístroje, měřící pomůcky, další prostředky osobní ochrany
atd. )již zhotovitel nezajišťuje.
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Ověřeni - vidimace ----------""""""""""""".""'"""7, ,
Ověřuji, že tato kopie složená z pěti (5) listů o pěti ̂(5) stranách.̂ doslovné
souhlasí s listinou. 'z niž byla pořízena, složenou z devatenácti (19) listů o
dvaceti jedna (21) stranách.
V Praze dne 31. 7. 2017. ----------------":-""""
JUDr.-Lenka Leszay. Ph.D.. l-L.M.. notářka v Praze, Praha l. Na Florenci

JUDr. Alena Šedo\'á. notářská kantíiáátka pověřená JUDr. Lenkou Leszay.
IPh.D.. LL.M., notářkou v Praze. ~-^-
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s.. Spálena 75'16. 11' 04 P.aha l. C-e.ká rcp. hl.k^ ',(, "^^29;6:,^, c:/6"()("11273' /i]-

fr?^?^^smda ^ e- SPiso;áfflačkatí 1464 (dalc 'W13ťovlla")

í'()''^---- FRAVT rnnsult a.S.. IČO b49 48 790, se sídlem Husitská 42, IAU "U^Prah^Ceská
f^^SS^^?^S^=^=;w^^
^vy^-^wui'sw-m5l-n-

pištění odpovědnosti ,_^__^
('Ip^vněnou osobou z tohoto pojištěni je pojismiK,

K^Si je škoda či ^ vzniklá na nvoté, zdrav,, ^etku nebo j>ná okolnost dle pus tne smlouvy.

ssss- ^ou skutecnosti a události vymezené v p(yl stne sml"uvejaku l"oxná přičlna vz"Iku pqlst'1e

Sky a . ozsahpoi^ stanov, poi. slná sn. louva a Všeobecné pqistné podn. nky p. o prsten, "etku a od-

pOTědnostiVPPMO'-P-01/2014.

Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí

Základní rozsah

Limit pojistného \ Spoluúčast
plněni i ( v Kč)

^iMl-----
20. 000. 000,-

Sublimit pro čisté
finanční škody
10. 000.000,-Kč

Územní ro/siih

10 % min. 5. 000, - | Česká republika a
Kč. max. 50. 000,-Kč ] Slovenská republika

i;i dobil
^S^^icdnáva na dobu od 17. 8. 2017 do^l6. 8^201S. , .. ^^_^^^
^;^ ̂ ^^^^^W^^ P]atné ke d"i Je"ho vydáni'

Platnost pojistky od: 17. 8. 2017
>A

217

lne, Karolíiia Kodadova

ůt\ar korporálnilio a pruniyslovelio pojisléni



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tato kopie složená zjednoho (l) listu o jedné (l) straně,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou z jednoho (l)
listu o jedné (l) straně.
V Praze dne 31. 7. 2017.

JUDr. Lenka Leszay, Ph. D., LL.M., notářka v Praze, Praha l, Na Florenci
35, Česká republika.

JUDr. Alena Sedává, notářská kan^ií^ka poveísná^yDr. Lenkou Leszay,
Ph.D., LL.M., notářkou v Praze.

'/



IM
PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, INFORMAČNÍ SYSTÉMY, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ STUDIE

Čestné prohlášeni

prohlašuji za společnost FRAM Consult as, IČ 64948790 že naše společnost má
uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny a. s. pod číslem 899-^7451-12. Toto
uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním služeb je sjednáno
s limitem pojistného plnění ve výěi 20 milion Kč.
Pojistná smíouva bude udržována v platnosti po celou dobu poskytováni činností a služeb
na'zakázku "Technický investora stavby nové školy Psáry a Dolní Jircany".

V Praze dne 20. 12. 2017

"Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

FRAM Consult a. s.

Husitská 42, 13000 Praha 3
Provozovna Praha; Pobrcžni 224/20. 18600 Praha 8, tel. ; 221 718 555-fax: 221 718 550 . E-mail: framaframDraha. cz

Provozovna Olomouc: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc . E-mail: framR.framolomouc. cz
1Č: 64 94 87 90 . DIČ: CZ 64 94 87 90 . Zapsána v OŘ u MS v Praze sp. zn. B 3682
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ZŠ Psáry - Harmonogram provádění prací zhotovitele - Příloha č. 6
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160

164

167
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^Ot >*"."'"""
pffpramé priu

|g0 02 Pozemní objekty

Technicky l""íl

SO 02-01A Centrální objekt - jídelna,
tělocvična
50 02-01B Výuková část II. stupeň

SO 02-OIC Výuková část l. stupeň

10 03 Plyn

10 04 Vodovod

110 05 Kanalizace

llO 06 Elektro silnoproud

1)0 07 Elektro slaboproud

llO 08 Venkovní osvětlení

IfO 09 Komunikace

|10 10 Sadové úpravy

171

172

173

174

175

176

184

185

Doba Zahájeni Dokonfenf
trvání

65 dny 15.2. 18 22. 5. 18

65 dny 15. 2. 18 22. 5. 18

217 dny 10.5. 18 15.3. 19

75 dny 10.5. 18 24. 8. 18

190,5 6.6. 18 6.3. 19
dny
208 dny 23. 5. 18 15.3. 19

192 dny 30. 5. 18 28. 2. 19

73 dny 19.2. 18 5.6. 18

30dny 4. 7. 18 16.8. 18

175 dny 16.5. 18 22.1. 19

lidný 22. 2. 18 14.3. 18

5 dny 2i. l. 19 29. 1. 19

30 dny 23.1. 19 5.3. 19

287. 5 dn 1. 3. 18 19. 4. 19

15 dny 5.4. 19 26.4. 19

i 2018
!5i7 9'11, 13:15171921232527. 293133353739414345474951 l 357 9 , 1113151719;2123i

[011 Oplocení a opěrné stěny a drobná 92,5 dny 3. 12. 18 12.4. 19
parková architektura
Kontrolní prohlídky 248 dny 21.2. 18 15.2. 19

l. kontrolní prohlídka O dny 21. 2. 18 21. 2. 18

2. kontrolní prohlídka O dny 5.6. 18 5.6. 18
3 kontrolní prohlídka O dny 15. 10. 18 15. 10. 18
4. kontrolni prohlídka Dány 15. 2. 19 15. 2. 19

iDokončeníapředánihotovéhodna S9,5dny8. 3. 19 30.5. 19

l Poznámka:

[Kontrolní prohlídka = milník dle smlouvy o
|dílo. Postup výstavby a rozhodující dílčí
[termfny jsou detailně uvedeny v technické
|zprávé (soubor "B_STZ"), kde jsou
Idefinované činnosti hotové k milníku l. . 4.

> 21.2.
> 5.6.

. 15. 10.

> 15.2.

TOP D.C.C. s. r.o. Stránka l 24. 8. 17


