SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Interní název projektu zadavatele: Stavební dozor – revizní technik elektro
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):
Obec Květnice
se sídlem
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
00640042
CZ00640042
Stanislav Plocek, starosta
podatelna@kvetnice.eu
+420 281982108, +420 734545042

Matěj Král
kral@kvetnice.cz
602558792

a
Mipa-elektro s.r.o.
se sídlem
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

V ráji 33, 198 00 Praha 9
27194931
CZ27194931
7684752001/5500
Petr Mišejka
605 292 651

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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I.
Úvodní ustanovení
1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
II.
Předmět plnění
1.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad,
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány
dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit
na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu
v písemné formě.
1.2. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele vykonávat technický dozor
stavebníka nad prováděním stavby řádným splněním všech jeho povinností sjednaných
touto smlouvou na základě seznámení se s projektem, rozpočtem, dodavatelskou
dokumentací, obsahem stavebního povolení, s jednotlivými rozhodnutími a
vyjádřeními příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů, která mohou mít vliv
na realizaci stavby a s obsahem smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem stavby,
jakožto nutnými předpoklady pro řádné plnění povinností Poskytovatele, který je tak
povinen zejména
1.2.1. asistovat při předání staveniště zhotoviteli a vedle protokolu o předání a
převzetí staveniště provést zápis do stavebního deníku, že bylo toho dne mezi
účastníky řádně předáno staveniště;
1.2.2. provádět kontrolu stavby v časových intervalech odpovídajících postupu
stavebních prací a jejich nezbytnosti ve vztahu k řádnému provádění
technického dozoru;
1.2.3. kontrolovat soulad prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací
a smlouvou se zhotovitelem stavby a vyjádřeními dotčených orgánů.
1.2.4. evidovat objednatelem odsouhlasené změny;
1.2.5. kontrolovat dodržování technologických postupů při stavebních a montážních
pracích;
1.2.6. kontrolovat kvalitu provedení těch prací či částí dodávek, které budou
v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a vyjadřovat se k ní
formou zápisu do stavebního deníku a bude-li to potřeba i formou písemných
oznámení objednateli;
1.2.7. provádět kontrolu postupu prací zhotovitele a neprodleně objednatele
informovat v případě prodlení zhotovitele;
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1.2.8. kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů a
faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a
osvědčovat podpisem (spolupodepisuje objednatel) zhotovitelem
předkládané soupisy o provedených pracích;
1.2.9. účastnit se kontrolních dnů a prohlídek na stavbě svolaných objednatelem
nebo stavebním úřadem;
1.2.10. kontrolovat dodržování norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi;
1.2.11. kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při
předání a převzetí stavby nebo jejích částí v dohodnutých termínech či
zjištěných příslušnými správními orgány;
1.2.12. připravit podklady požadované pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky
příslušným stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu a
zúčastnit se této prohlídky;
1.2.13. zkontrolovat vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem.
1.3. Objednatel podpisem této smlouvy zplnomocňuje Poskytovatele ke všem úkonům
nutným k realizaci služeb dle předmětu této smlouvy. Poskytovatel tímto nese plnou
odpovědnost za případné škody vzniklé jeho činností při provádění díla.
1.4. Poskytovatel předá objednateli při předání díla všechny potřebné doklady, které jsou
v rámci jeho služeb potřebné pro archivaci realizovaných služeb a pro případné
kolaudační řízení v originále.
1.5. V případě, že pro některá jednání není Poskytovatel zmocněn a mohou být dotčeny
zájmy Objednatele, vyzve Objednatele neprodleně k účasti na jednání. Pokud se
Objednatel nemůže dostavit, Poskytovatel je povinen ho seznámit s nastalými
skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění
k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit Objednatele s výsledky jednání.
1.6. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
1.7. Objednatel je oprávněn objednat výše uvedené služby pro jednotlivé stavby (dále jen
Dílčí stavba“), které realizuje jako investor, a to vždy písemnou formou, přičemž za
písemnou formu se považuje i e-mail. Potvrzení takové objednávky Poskytovatelem
je považováno za uzavření takového dílčího smluvního vztahu (dále jen „Dílčí
služba“).
1.8. Dílčí službu je za objednatele oprávněn objednat starosta a místostarostka.
1.9. Objednatel v objednávce Dílčí služby stanoví počet hodin, který Poskytovatel není
oprávněn překročit. Překročení takto stanoveného počtu hodin je možné pouze
v odůvodněných případech, přičemž objednání takových dodatečných služeb musí mít
opět písemnou formu.
1.10. Pakliže je dílčí služba realizována na stavbách menšího rozsahu, kde není vydáno
stavební povolení, nebo veden stavební deník, případně je realizace stavby jinak
zjednodušená, použijí se výše uvedené povinnosti poskytovatele přiměřeně.
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1.11. Předmětem této smlouvy je rovněž zpracování revizních zpráv elektroinstalace,
elektrických spotřebičů a hromosvodů pro potřeby obce Květnice s tím, že způsob
objednávání je shodný se způsobem uvedeným v tomto článku výše, a to včetně
ohodnocení takto poskytovaných služeb prostřednictvím počtu hodin oceněných dále
v této smlouvě.
III.
Doba a místo plnění
1. Poskytovatel je povinen vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním Dílčí
stavby bude prováděn po celou dobu realizace Dílčí stavby, tj. od převzetí staveniště
zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem, případně do vydání
kolaudačního souhlasu
2. Místem plnění jsou stavby realizované v katastru obce Květnice.
IV.
Cena
1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli
následující hodinovou cenu (dále jako „Cena“):
Cena za 1 hodinu poskytování Služby bez DPH:

500 ,- Kč

DPH:

105,- Kč

Cena za 1 hodinu poskytování Služby včetně DPH:

605,- Kč

Náklady na dopravu jsou zahrnuty v hodinové sazbě a Objednatel náklady na dopravu
samostatně neproplácí.
Objednatel touto smlouvou objednává výše uvedené služby v souhrnném maximálním počtu
100 hodin, tedy v celkovém maximálním finančním objemu 50.000,- bez DPH.
V.
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu
– faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury
Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb
Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15
dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na
adresu sídla Objednatele.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy,
zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura
nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje
uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli
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ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení
s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu
ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury
Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě
povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a
Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet
Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně.
VI.
Odpovědnost za vady
1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb
včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je
povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů
Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti)
měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného
předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.
2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného
odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů
ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn
požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části
Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a
to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání
Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od
Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu
řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel
povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad
výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených
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k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané
Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu
s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele.
Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat
Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a
v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto
povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost
Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví,
platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé
písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li
uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve
lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný
výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí,
že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel
odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se
za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat
slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy
odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů
z důvodu neodstranění jejich vad.
VII.
Smluvní sankce
1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb
stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody
druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.
VIII.
Ukončení Smlouvy
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že
Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu
Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že
Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá
Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a
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na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od
Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí
druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní
povinnosti druhé Smluvní strany.
5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.
IX.
Registr smluv
1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
„zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz
textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata
Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti
uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této
Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků
uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
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V Květnici dne

V Květnici dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Stanislav Plocek, starosta

Petr Mišejka

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby
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