Příloha č. 1 B) - Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Město Český Dub
se sídlem městského úřadu Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub
IČO: 00262722, DIČ: CZ00262722
zastoupené PhDr. PaedDr. Jiřím Milerem, Ph.D., starostou
(dále jen „Příkazce“ nebo „Objednatel“)
a

[Název, nebo jméno a příjmení]
[sídlo]
[IČO a DIČ (jen plátce DPH)]
[zastoupená: (jen právnické osoby)]
[údaj o zápisu ve veřejném rejstříku (je-li zhotovitel zapsán)]
[bankovní spojení: č.ú. …………………………/…………, vedený u ………………………… (název banky)]
(dále jen „Příkazník“ nebo „Koordinátor“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem činnostem podle
této smlouvy; současně Příkazník prohlašuje, že je připraven provést všechny činnosti s odbornou
péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností.

1.2.

Příkazce je povinen předat Příkazníkovi pro zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP veškeré
potřebné doklady a podklady týkající se sjednaného předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy pro zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce budovy bývalého zdravotního
střediska“ na adrese Husova 13, 463 43 Český Dub (dále jen „stavba“).

1.3.

Podklady pro realizaci této smlouvy jsou:
a) projektová realizační dokumentace „Rekonstrukce objektu č. p. 13 v ul. Husova v Českém Dubu
na zdravotní středisko“, kterou zpracovala společnost PPS PARTMAN s.r.o., se sídlem Sadová
141/18, 460 01 Liberec 5, IČO: 25446134 (hlavní projektant: Aleš Patrman, autorizovaný technik
pro pozemní stavby), datum 5/2016;
b) stavební povolení ze dne …, č. j. …;
c) souhlasy, stanoviska, vyjádření k PD.
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1.4.

Příkazník prohlašuje, že se s podklady uvedenými výše seznámil.

1.5.

Je-li v této smlouvě uveden pojem „zhotovitel stavby“, rozumí se tím zhotovitel, který na základě
smlouvy o dílo uzavřené s Objednatelem provádí stavbu uvedenou v odst. 1.2. této smlouvy.
Článek II.
Předmět plnění

2.1.

Příkazník se touto příkazní smlouvou zavazuje vykonávat jménem Příkazce a na jeho účet činnosti
koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce budovy bývalého zdravotního střediska“ dle zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

2.2.

Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za jeho činnost odměnu sjednanou v této smlouvě.

2.3.

Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované v této smlouvě, které však jsou
k řádnému provedení výkonu činnosti koordinátora BOZP nezbytné a o kterých Příkazník vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu.
Článek III.
Povinnosti Příkazníka

3.1.

Příkazník se zavazuje vykonávat činnost koordinátora BOZP v následujícím rozsahu:
a) zpracování a podání „Oznámení o zahájení prací“ na stavbě v souladu s ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. příslušnému inspektorátu práce,
b) zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby.

3.2.

Při výkonu činností koordinátora BOZP na staveništi budou prováděny činnosti a zjišťování stavu
v realizační fázi stavby v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přičemž
činnost koordinátora zahrnuje zejména tyto činnosti:
c) výkon fyzické kontroly na staveništi v souvislosti s dodržováním předpisů upravujících dodržování BOZP; koordinátor přitom garantuje svou přítomnost na staveništi v takovém rozsahu, ve
kterém je schopen provést řádnou kontrolu na stavbě dle této smlouvy,
d) kontrola provádění prací v souladu s projektovou realizační dokumentací a smlouvou o dílo
uzavřenou mezi Příkazcem a zhotovitelem z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP,
e) informování zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
f)

upozornění zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat
přiměřená opatření,

g) kontrola realizace nápravných opatření; nejsou-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámit tuto skutečnost Příkazci,
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h) poskytování odborných konzultací a doporučení týkajících se požadavků na zajištění bezpečné
a zdraví neohrožující práce, na odhadování délky času potřebného pro provedení plánovaných
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy
a procesy a na potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
i)

průběžné informování pověřených pracovníků Příkazce o výkonu činnosti koordinátora BOZP
formou záznamu do stavebního deníku,

j)

upozorňování zaměstnanců zhotovitele, kteří vykonávají práce na staveništi a jim nadřízených
osob a zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, kteří vykonávající práce na staveništi, a jim
nadřízených osob o porušení zákona č. 309/2006 Sb., nebo prováděcích předpisů k tomuto zákonu,

k) spolupráce se zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a případně s odborovými organizacemi, popř. s osobou provádějící technický dozor investora,
l)

kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit
vstup nepovolaným fyzickým osobám,

m) informování Příkazce o případech porušení zákona č. 309/2006 Sb., nebo prováděcích předpisů
k tomuto zákonu, a to operativně telefonicky a následně písemně,
n) účast na kontrolních dnech stavby,
o) spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů a vedení „Knihy úrazů“,
p) zpracování, aktualizace a vedení dokumentace: inspekční deník koordinátora BOZP se záznamy
o každodenní činnosti, výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti s Příkazcem a zhotovitelem, údaje o tom, zda a kým byly nedostatky odstraněny a rozsahu denní kontrolní činnosti
koordinátora BOZP; databáze zjištěných závad, včetně průkazné fotodokumentace.
3.3.

Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti koordinátora BOZP tak, aby nebyl ohrožen postup realizace
stavby.

3.4.

Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP s odbornou péčí a podle svých nejlepších
znalostí a schopností.

3.5.

Příkazník je povinen dodržovat platné právní předpisy a ustanovení této smlouvy.

3.6.

Koordinátor je povinen být na stavbě přítomen nejméně jednou týdně.

3.7.

Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při
poskytování plnění dle této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce.

3.8.

Pokud Koordinátor některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nebo dle zákona
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

3.9.

Koordinátor je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším
osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Povinnost mlčenlivosti zůstává zachována i po
skončení závazkového vztahu založeného touto smlouvou.
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Článek IV.
Povinnosti Příkazce
4.1.

Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi veškeré podklady, doklady a informace nutné k výkonu
činnosti podle této smlouvy a platit Příkazníkovi za řádně a včas za prováděnou činnost odměnu, jak
je sjednáno níže v této smlouvě.

4.2.

Příkazce se zavazuje zajistit Příkazníkovi vstup do všech prostorů stavby, poskytnout mu potřebné
konzultace a vyjádření a na jeho výzvu bezodkladně přijmout veškerá nutná opatření, která zabezpečí řádné provádění činnosti Příkazníka. Dále se Příkazce zavazuje zabezpečit pro výkon činnosti
podle této smlouvy potřebnou součinnost se zhotovitelem stavby, technickým dozorem investora,
autorským dozorem projektanta a případně i projektantem.

4.3.

Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou nutnou součinnost při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

4.4.

Příkazce je oprávněn své připomínky či požadavky na výkon činnosti koordinátora BOZP Příkazníkovi
předávat přímo či prostřednictvím technického dozoru investora.

4.5.

Příkazce se zavazuje včas oznámit Příkazníkovi omezení či pozastavení prací na stavbě, jež bude mít
vliv i na omezení rozsahu činnosti Příkazníka.

4.6.

Řádným zaplacením sjednané odměny dle čl. VI. této smlouvy jsou veškeré závazky Příkazce vůči
Příkazníkovi v rozsahu této smlouvy splněny.
Článek V.
Doba a místo plnění

5.1.

Příkazník se zavazuje činnosti koordinátora BOZP provádět průběžně od zahájení realizace stavby
(předání staveniště zhotoviteli stavby), po celou dobu realizace stavby až do získání kolaudačního
souhlasu, případně do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její
kolaudaci. Předpokládaný termín realizace stavby je prosinec 2016 – září 2017.

5.2.

Při ukončení činnosti Příkazníka Příkazník předá Příkazci inspekční deník koordinátora BOZP. Předání
inspekčního deníku koordinátora BOZP bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Tento protokol bude podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu ze strany Příkazníka.

5.3.

V případě, že Příkazce požádá o pokračování provádění činnosti koordinátora BOZP dle této
smlouvy i po uplynutí shora uvedené doby, zavazuje se Příkazník pokračovat v této činnosti. Podmínkou této další činnosti Příkazníka bude uzavření dodatku k této smlouvě obsahujícího, kromě jiného, dohodu o odměně za tuto činnost.

5.4.

Místem plnění výkonu činnosti koordinátora BOZP je místo realizace stavby uvedené v čl. I. odst.
1.2. této smlouvy, popř. dle dohody smluvních stran v sídle Příkazce či Příkazníka.
Článek VI.
Odměna

6.1.

Příkazníkovi za činnost prováděnou dle této smlouvy náleží odměna v celkové výši […],- Kč (slovy:
[…] korun českých).

6.2.

Je-li Příkazník plátcem DPH, bude k částce uvedené v odst. 6. 1. tohoto článku připočteno DPH dle
platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
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6.3.

Odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná.

6.4.

Odměna je splatná na základě faktur vystavených Příkazcem, a to takto:
a) částka odpovídající 90 % sjednané odměny je splatná v 10 rovnoměrných měsíčních splátkách;
první fakturu je Příkazník oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž budou zahájeny stavební práce,
b) částka odpovídající 10 % sjednané odměny, spolu s případnou zbývající částí odměny, která nebyla vyfakturována dle písm. a), je splatná po podepsání protokolu dle odst. 5.2. této smlouvy
oběma smluvními stranami.

6.5.

Odměna bude poukazována převodem na bankovní účet Příkazníka uvedený ve faktuře, která bude
obsahovat náležitosti daňového dokladu s dobou splatnosti 30 dnů ode dne doručení Příkazci.

6.6.

Smluvní strany sjednávají, že v této odměně – úplatě za výkon činnosti koordinátora BOZP jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně vynaložené pro zdárné plnění jeho závazků z této smlouvy
ve sjednaném rozsahu, a že Příkazník není oprávněn Příkazci žádné další náklady účtovat.

6.7.

Příkazce je povinen řádně a v souladu s touto smlouvou vystavené faktury zaplatit do 30 dnů ode
dne, kdy mu budou doručeny. V případě, že faktury vystavené Příkazníkem jsou neoprávněné nebo
nesplňují veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, je Příkazce
oprávněn takovéto faktury ve lhůtě splatnosti vrátit Příkazníkovi, přičemž po tuto dobu není v prodlení se zaplacením sjednané odměny.

6.8.

V případě předčasného ukončení této smlouvy má Příkazník nárok na odměnu ve výši měsíčních
splátek dle odst. 6.4. písm. a) této smlouvy, které byl do dne ukončení smlouvy oprávněn vyfakturovat a ve výši poměrné části následující měsíční splátky, počítané podle počtu dní trvání smlouvy
v posledním kalendářním měsíci v případě, že by byl po skončení tohoto měsíce oprávněn splátku
odměny dle odst. 6.4. písm. a) této smlouvy fakturovat.
Článek VII.
Zajištění plnění závazků

7.1.

Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi za každý prokázaný jednotlivý případ porušení
smluvní povinnosti dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. V případě zvlášť hrubého porušení povinnosti Příkazníka je Příkazce oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

7.2.

Nárok na smluvní pokutu je Příkazce oprávněn započíst oproti nároku Příkazníka na zaplacení odměny dle čl. VI. této smlouvy, s čímž Příkazník výslovně souhlasí.

7.3.

Příkazník je oprávněn požadovat na Příkazci, který nezaplatí včas a řádně v souladu s touto
smlouvou vystavenou fakturu, úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. Trvá-li
prodlení s uhrazením odměny (její části) déle než 60 dnů, je Příkazník oprávněn smlouvu vypovědět
bez výpovědní doby.

7.4.

Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé
v příčinné souvislosti s porušením smluvních povinnosti.
Článek VIII.
Odpovědnost za škodu

8.1.

Příkazník odpovídá Příkazci za škodu vzniklou porušením svých povinností vyplývajících z této
smlouvy.
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8.2.

Příkazník odpovídá především za to, že při realizaci stavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

8.3.

Činnosti, k nimž se Příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a v souladu
s jeho zájmy. Příkazník je povinen upozornit Příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost pokynu Příkazce. Příkazník neodpovídá za případné škody způsobené dodržením nevhodných pokynů
Příkazce, jestliže Příkazník na nevhodnost těchto pokynů Příkazce písemně upozornil a Příkazce na
jejich dodržení písemně trval.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení

9.1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

9.3.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

9.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá
ze smluvních stran.

9.5.

Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Projektová realizační dokumentace

V Českém Dubu dne ……………………

V ……………………dne ……………………

……………………………………………………………………………
za Příkazce

……………………………………………………………………………
za Příkazníka
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