SMLOUVA PRIKAZNI
č.833/20

podle ustanovení $ 2430 a násl. zákona ě. 89l20I2 Sb., občanský zákoník

o obstarání záležitosti veřejného zadavatele
I.

příkazce

obec Zeleneč

Smluvní strany

zastoupená starostou obce Ing. Michaelem Husincem
se sídlem Kasalova 467,250 91 ZeIeneč,
IČ: 0024l041

D|Č: CZ0024104l
datová schránka: zqhaskc
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., číslotlětu:5023201/0l00
osoby oprávněné jednat v záleŽitostech této smlouvy:
Irrg. Michael Husinec - starosta obce, Michael Husinec _ místostarosta
a

příkazník:

S.I.K., spol. s r.o.
zastoupená jednatelem společnosti lng. Janem Hárovníkem
se sídlem Paříkova 35415,l90 00 Praha 9 - Vysoěany
IČ:25108433
DlČ: CZ25108433
clatová schránka: z8pZbgb
oR vedený u Městského soudu v Praze oddíl C' vloŽka 50294
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., čísloúčtu:19393238029710100
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Hárovník

uzavřeli

nížeuvedeného dne, rněsíce a roku následující

dle $ 2430

l.

2.
3.

a

příkazní smlouvu
násl' zákonaě.89l20l2 Sb., občanský zákoník, o obstarání záležitosti veřejného zadavatele

II.
Předmět smlouvy
Příkazce, jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ,,Novostavba základní školy
v Zeleněi", se na základě této smlouvy nechává v souladu s $ 43 odst. 1 zákona ě. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") smluvně zastoupit příkazcem při
provádění úkonůpodle zákona souvisejících se zjednodušeným podlimitnim Íízenimdle $ 53 zákona
k zadání výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
Smluvnístranyseprotodohodlyvsouladus $ 43 odst. 1 zákonaa$2430 anásl' zákonač.89l20l2sb.,
občanský zákoník, Že příkazník pro příkazce, na jeho účeta jeho jménem obstará záůežitostpřÍkazce,
kterou je provádění úkonůpodle zákona souvisejících se zjednodušeným podlimitním řízením k zadání
podlimitní veřejné zakázky na Stavební práce
základní školy v Ze|eněi".
',Novostavba
Rozhodovací oprávnění zadavatele (příkazce) stanovená v $ 43 odst. 2 zákona se na osobu zastupující
zadavatele (příkazníka) nepřevádí. Příkazník tak není dle této smlouvy příkazcem zmocněn provést výběr
dodavatele, vylouěit úěastníkazadávacíbo Íízeni,zrušit zadávaci řizeni, nebo rozhodnout o námitkách.

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění
Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě' pro příkazce, jeho jrnénem a na jeho
účetprovede úkony' k nimŽ je příkazce povinen podle zákonapřizadávání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce ,,Novostavba základní školy v Zelenči" ve zjednodušeném podlimitním Íízenív souladu
I

a)
b)
c)

d)
e)

0

g)
h)

s částídruhou a třetí zákona postupem podle $ 53 zákona'
zejména týo úkony a výkony:

zpracuje

V

rámci plnění této smlouvy příkazník provede

a s příkazcem odsouhlasí výzvu k podání nabídek a čistopis výzvy

uveřejnění na profilu

zadavate|e, $ 53 odst. 1 zákona,
zpracuje a s příkazcem odsouhlasí zadávací podmínky ve formě zadávací dokumentace, $ 36 zákona a $ 53

odst.3 zákona,

zadávací dokumentaci uveřejnění na profilu zadavate|e, $ 53 odst. 3 zákona,
zpracuje a s příkazcem odsouhlasí podmínky účastiv zadávacimÍízení,$ 37 zákona,
poskytne příkazci odbornou pomoc při případném jmenování kornise pověřené k provádění úkonůpod|e
zákona, $ 42 zákona,
obstará případná objasnění nebo doplnění údajůnebo dokladů od účastníkŮzadávacíhořízení,$ 46 zákona,
zpracuje předlohu případného rozhodnutí o vylouěení úěastníka zadávacího Íízenía toto rozhodnutí
uveřejnění na profilu zadavate\e, $ 48 a $ 53 odst. 5 zákona,

zpracuje a s př'íkazcem odsouhlasí návrh na prokazování splnění kvalifikace dodavatele' $ 53 odst. 4
zákona,
i) zpracuje dle příkazcem poskytnutých podkladů návrh technických podmínek veřejné zakázky, který
odsouhlasí s příkazcem, $ 89 a násl. zákona,
j) poskytne pÍíkazciodbornou pomoc při případné prohlídce rnísta plnění, $ 97 zákona,
k) v součinnosti s příkazcem a projektantem akce obstará a vypracuje případná vysvětlení zadávací
dokumentace a tato vysvětlení uveřejnění na proťrlu zadavatele, $ 98 zákona,
l) zpracuje případnou změnu nebo doplnění zad'ávací dokumentace a obstará s tím spojené úkony včetně
uveřejnění této změny či doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, $ 99 zákona,
m) dle požadavku příkazce do zadávací dokumentace zapracuje a s příkazcem odsouhlasí případnou
vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na veř'ejnou zakázku, $ 100 zákona,
n) zpracuje a s příkazcem odsoulrlasí podmínky sestavení a podání nabídky, $ 103 zákona,
o) zpracuje a s příkazcem odsouhlasí dalšípodmínky pro uzavření smlouvy, $ 104 zákona,
p) po lhůtě pro podání nabídek zpřístupní zadavateli či pověřené komisi nabídky podané účastníkyzadávaciho
íízenív elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Portál pro vhodné
uveřejnění (PVU), $ 109 zákona a pořídío tom předlohu protokolrr a veškerých s tím spojených dokumentů
podle zákona' $ 42 a $ 44 zákona,
q) poskytne pÍíkazci čipověřené komisi odbornou pomoc při posouzení splnění podmínek účastiv zadávacínl

r)
s)
0
u)

v)

Yízení,$ 39 zákona,

poskytne příkazci či pověřené komisi metodickou pomoc př'i posouzení mimořádně nízkénabídkovéceny'
$ 1 13 zákona'
poskytne pÍíkazciči pověřené kornisi odbornou pomoc při hodnocení nabídek, $ 39 a $ 1 l4 a násl. zákona,
zpracuje předlohy veškerých dokumentů dle zákona souvisejících s posouzením a hodnocením nabídek
zadavatelem ěi pověřenou komisí, $ 39 a $ 119 zákona
poskytne pÍikazci odbornou pomoc při výběru dodavatele, $ 122 zákona a zpracuje předlohy veškerých
s tírn spojených dokumentů,
zpracuje a odešle výzvu vybranému dodavatelidle $ 122

odst.3 zákona,
odbornou pomoc při kompletním posouzení nabídky vybraného
dodavatele na základě dokladů předložených vybraným dodavatelem na základě výzvy dle $ 122 odst. 3
zákona a zpracuje předlohu protokolu o kompletním posouzení nabídky vybraného dodavatele v smyslu
$ 122 odst.7 zákona,
zpracuje oznámeni o výběru dodavatele a toto oznámení uveřejnění na profilu zadavatele, $ 50 a $ 53 odst.
5 zákona,
poskytne příkazci odbornou pomoc při uzavření smlouvy, $ 124 zákona,
poskytne pÍikazci odbornou pomoc při případném vylouěení vybraného dodavatele, $ l25 zákona,
zpracuje a zařídi uveřejnění oznámení o výsledku podlimitního zadávacího Íizeni ve Věstníku veřejných
zakázek, $ 126 zákona,
poskýne pÍikazci odbornou pomoc při případném zrušení zadávaciho Íízení,$ 127 zákona,
zpracuje případné oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení a toto oznámení uveřejnění na
profilu zadavatele, $ 53 odst. 8 zákona,
poskýne příkazci odbornou pomoc při ukoněen í zadávacího Íízeni, $ 51 zákona,
zpracuje a uveřejnění na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele o zadávacím Íízení,$ 2l7 zákona,
zpracuje azašle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku podlimitního zadávacího
(ízení,$ 126 zákona,
zkompletuje a pÍíkazci předá dokumentaci o zadávacím Íizenítak, jak byla pořízena, $ 216 zákona,

w) poskytne pÍíkazciči pověřené komisi

x)
y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)
ee)

ff)

gg)

2

hh) poskýne příkazci odbornou pomoc při př'ezkournání případných námitek zadavatelem a zpracuje předlohy
dokladů s tím souvisejících, $ 24l a násl. zákona,
ii) poskytne př'íkazci odbornou pomoc pÍi zahájení případného Yízenío přezkoumání úkonůzaďavatele Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže (orgán dohledu) a v průběhu Íízenío přezkoumání úkonůzadavatele
orgánem dohledu a zpracuje předlohy dokladů s tím souvisejícíclr, $ 251 odst. 5' s $ 252 odst. 7,3 a 4,
$ 254 odst. 5 a6, $ 258 odst. 1 a $ 261 odst. 1 a3 zákona.

z'

3.
4.
5'
6'

l'

2.
3.
4'

Činnosti dle této smlouvy nezahrnují zpracování technické části zadávací dokumentace, tzn' zpracování
projektové dokumentace' která rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby
azpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, které pro příkazce zpracuje
oprávněný projektantem vsouladu s $ 92 odst. 1 zákona a vsouladu s vyhláškou č.16912016 Sb',
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a' sluŽeb s výkazem výměr. Zatechnickou část zadávací dokumentace dle věty první odpovidápřikazce'
Ukony v zadávacím Íizeni, spoěívajícíve vlastním uveřejňování dokumentů a dokumentací na profilu
zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnění (dále jen ,,PVU")' v pr"íjmu a otevíránínabídek a v elektronické
komunikaci s dodavateli prostřednictvím PVU zajišťujepÍíkazce,dokumenty a dokumentace k uveřejnění
a k elektronické komunikaci prostřednictvím PVU obstará apÍíkazcipředá v elektronické podobě příkazník.
Při vyhlašování a organi zováni zadávacího řízení bude příkazník postupovat v souladu s $ 6 zákona, bude se
řídit všemi příslušnými ustanoveními zákona, jeho prováděcími vyhláškami a pokyny příkazce. Příkazník
bude důsledně zaÍizovat celý předmět smlouvy věetně souvisejících věcí.
od pokynů přikazce se příkazníknemůžeodchýlit bez jeho předběŽného souhlasu. Příkazník je povinen při
výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodtrost jeho pokynů' které by mohly mít za
následek vznik škody rrebo které by vedly k porušeníprávních předpisů. V případě, že příkazce přes
upozornění pÍíkazníkana splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu, která pÍíkazcivznikne.
Příkazník se zavazuje, že bude průběžněprojednávat a odsouhlasovat s příkazcem svůj postup při
vyhlašování, v průběhu a při ukončeníjednacího řízenív intervalech, které budou průběžněsjednávány
mezi smluvními stranami'

IV.
odměna a platební podmínky
Příkazce se zavazuje za obstatání záležitostí dle čl. II a čl. III. této smlouvy zaplatit příkazníkovi odměnrr
v dohodnuté výši:
- Kč 41.000'- (slovy čtyřicetjedentisíckoruněeských) bez daně zpÍidanéhodnoty (dále jen,'DPH.')'
- Kě 8'6l0,- (slovy osmtisícšestsetdesetkorunčeských) DPH v sazbě2I %o,platné v době uzavření této
smlouvy,
_ Kě 49.610,- Kč (slovy čtyřicetdevěttisícšestsetdesetkorunčeských) včetně DPH.
Příkazníkje plátcem DPH' Případná změna sazby DPH dle zákona o DPH v průběhu plnění této smlouvy
bude příkazníkem zohledněna v daňovém dokladu (faktuře) k úhradě odměny dle odst. 1 tohoto článku
smlouvy.
odměna bude příkazcem uhrazena převodním příkazem na účetpÍikaznika u poboěky Kornerční banky
vPraze 2 _ náměstí Míru, Italská2,Praha 2, čísloúětu 193932380297l0L00, do 14 kalendářních dnů po
obdrženífaktury, vystavené příkazníkem k datu uskutečněného plnění předmětu této smlouvy, tj. k datu
ukončenízjednodušeného podlimitního řízení dle ěl. V. této smlouvy.
PÍíkazcejepovinen uhradit příkazníkovi náklady, které příkazník účelněvynaložil při plnění pÍikazu, tzn.
při plnění svého sm|uvního závazku v rozsahu zastupování příkazce v zadávacím Íizení.Jedná se zejména
o náklady na uveřejnění oznámení o výsledku podlimitniho zadávacího řízení ve Věstníku veřejných

zakázek podle zákona a pÍipadnénáklady na konverzi elektronických dokumentťr. Náklady účelně
vynaložené při plnění smluvního závazku přikaznik výčtuje pÍíkazciformou přefakturace v rámci
fakturace odrněny dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

v.

příkazníka:
příkazce:

Doba plnění
Počínajepřevzetím zakázky na obstarání výkonů' k nimž je příkazce povinen podle
zákona pli zadání předmětné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a konče
dnem ukoněení zjednodušeného podlimitního iizení.
Podle ělánku [V' této smlouvy.
J

I

vI.

1

.

Spolupůsobení příkazce
Příkazce předá příkazníkovi věci, doklady a informace, jež jsou nutné k za\ízenízáleŽitosti včetně podkladů
k vymezení předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se zejména o projektovoLr
dokumentaci, která rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby a o soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výrněr dle $ 92 odst. 1 zákona s odkazem na vyhlášku MMR č. 16912016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejrré zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, které příkazce př'edá příkazníkovi
v elektronické podobě na CD. Tato projektová dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr bude souěástí zadávací dokumentace veřejné zakázky podle ustanovení $ 92 odst.
1

2.
3.
4.

zákona.

Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost nezbytnou

k

plnění jeho smluvního závazku, zejrnéna

k projednávání a odsouhlasování postupů a návrhů pÍíkazníkaa k poskytování odborné pomoci příkazníkem
dle čl' III' této smlouvy.
Příkazce vystaví zároveň s uzavřením této smlouvy příkazníkovi písemnou plnou moc v rozsahu zmocnění
pott"ebném k plnění této smlouvy'

PÍíkazce můžejmenovat podle $ 43 zákona kornisi pověřenou kprovádění úkonůpodle zákona. V případě
použitípověř'ené komise bude př'íkazník jmenován členem této komise nebo bude na záklaďě této smlouvy
pověřen příkazcem k úěasti na jednáních komise, aby mohl plnit své povinnosti a závazky dle čl. III' této
smlouvy.

1.

VII.
Záruky a majetkové sankce poskytované příkazníkem
V případě, ze Úrad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodne o uloženíopatření k nápravě, zajisÍí
příkazník nápravu na vlastní náklady, pokud bylo porušeni,jeŽ vedlo k uloženíopatření, způsobeno vadnou
činnostípříkazníka' Toto neplatí v případě, kdy příkazce odmítne i přes návrh příkazníka využítveškeré
zákonné, řádné i mimořádnéopravné prostředky proti rozhodnr.rtí Uřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe.

2. V

případě udělerrí sankce Uřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadavatelských činnostík
veřejné zakázce z důvodůnesplnění povinnosti nebo porušení zákazu stanoveným zákonem, které bylo
způsobeno vadnou čirrnostípÍikazníka dle této smlouvy, jde tato k tížipríkazníka aŽ do výše jeho pojištění
odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši 5.000.000,- Kč. Toto neplatí v případě, kdy příkazce
odmítne i přes návrh příkazníka vyuŽit veškeré zákonné prostředky proti rozhodnutí Uřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.

vuI.

1'
2.

3'

Dalšíujednání

Příkazníkbere na vědomí, Že se uzavřením této smlouvy stává, v souladu s ustanovením $ 2 písm. e) zákona
ě.32012001 Sb.' o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákontl, ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zbožínebo sluŽeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finančnípodpory.
Příkazník souhlasí se zveřejněním údajůuvedených vtéto smlouvě v souladu se zákonem ě. 106/l999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou zajedno v tom, že
tato smlouva ani její příloha neobsahují nic, co by některá ze stran oprávněně považovala za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku nebo za informaci, jejiŽ poskýování je omezeno podle
předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů,a nemají tudiž žádných
požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani zjiných důvodů, uvedených v $ 3 zákona o registru.
obec Zeleneč, jako správce osobních údajůdle zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů a platného naÍizení(EU) 20161679 (GDPR)'
tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů,že jeho údaje uvedené v této smlouvě
zpracovává pro úěely rea|izace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních
údajůsije vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům,právana opravu osobních údajů,jakoŽ
i dalšíchpráv vyplývajících z

výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazuji, že pii správě
azptacování osobních údajůbudou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnoulegislativou.
Postupy a opatření se obec Zeleneě zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skar1ačnílhůty ve smyslu $ 2
4

písm. s) zákona č,. 49912004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů' ve znění

I

4'

5'
6.
1

.

8'
9.

pozdějších předpisů.

Příkazník, jakoŽto zpracovatel osobních údajů,které na základě této smlouvy obdržel ěi obdrží,se zavazuje,
že bude veškeréosobní ísdaje zpracovávat za úěelem naplnění této Smlouvy, po dobu její platnosti,
v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst' 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
20161679 za dne 2]. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lBs (dále jen ,,nařízení").
osobní údaje bude příkazník zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončenísnimi bude
naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č,. 13412016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů), zákona č,. 49912004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých
zákonů) a v souladu s nařízením.

Příkazník je oprávněn zařizovat záležitosti příkazce podle této smlouvy prostřednictvím dalších osob'
Příkazník je pak odpovědný za porušenízávazku těmito osobami, s nimiž uzavřel smlouvu na zařizování
záleŽitosti, které jsou předmětem této smlouvy.
Příkazník je povinerr uskuteěňovat činnost, k nížse zavázal v čl. il. v rozsahu a obsahu daném čl' III. této
smlouvy' podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájrny'
Příkazníkje povinen předat bez zb5rrečného odkladu pÍíkazci věci, které za něho př'evzal při vyřizování
záIežitosti.

Příkazce můžesmlouvu kdykoli částeěně nebo v celém rozsahu vypovědět. Za éinnost řádně uskutečněnort
do úěinnosti výpovědi má pÍíkazníknárok na úhradu nákladů v souladu s čl. IV. odst' 4 této smlouvy a na

přirněřenou část úplaty.
10. Příkazník můžesmlouvu vypovědět súěinnostíke konci kalendářního měsíce následujícího po nrěsíci,
v němž byla výpověd' doručena pÍikazci.
11. V případě, že nebyly příkazníkem provedeny všechny dohodnuté výkony, ačkoli je bylo nutno učinit, smí
bý účtovánajendílčíodměna, odpovídajícískutečně vykonané práci. Pokud došlo k nedokončenívýkonu
atoto prokazatelně nebylo zaviněno příkazníkem (dodavatelem výkonu), vzniká nárok na úětování odměny
v plné výši. Tato ustanovení

platí zejnéna pro případ dokončenízadávacího řízeníbez podání nárrritek

nespočívajícíchna straně příkazníka.
a návrhů a pro případ zrušení zadávacíhoÍízenípÍíkazcemZdůvodů

12. Příkazník je vázaný tímto návrhem smlouvy od doby jeho předání příkazci.
13. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy se stanovuje na l4 kalendářních dní ode dne jejího převzetí příkazcem. Do
doby uzavření smlouvy můŽe příkazník návrh smlouvy písemně odvolat.
14. Smlouva je uzavřena v okamŽiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je předán příkazníkovi' Smlouva vzniká
projevením souhlasu s celýrn jejím obsahem.
l5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních'znichžpříkazce ipříkazník obdržípo jednom vzájenně
potvrzeném stejnopisu'
16' Ptíkazníkje povinen zachovávaÍ rnlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této
smlouvy.
l7. Přílohou této pÍíkaznísmlouvy je Plná moc é, 834120

Y Praze

an".k,.Of ,.

příkazník: . '
S.LK., spol. s r.o.
Ing. Jan Hárovník
jednatel

V Zelenči a"e

zozo

S-I.I{., spol- s r'o'
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19O OO Praha 9
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-- zsrollre, DlČ: C225l08{33
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2020

příkazce:
Obec Ze
Ing. Michael Husinec
starosta

Tato smlouva obsahuje 5 listů formátu ,{4

5

PLNÁ Moc
č' 834120

obec Zeteneč, se sídlem Kasalova 467, 25o 91 Zeleneč, lČ: 00241041,

zastoupená
jakoŽto
na
stavební
zakázky
veřejné
zadavatel
lng. Michaelem Husincem - starostou obce,
jen
(dále
práce ,,Novostavba základní škoIy v Zelenči"
,,Příkazce")

zplnomocňuje
s.l.K., spol' s r.o., se sídlem Paříkova 354t5, 190 oo Praha 9 - Vysočany, lČ:25108433,
zastoupenou lng. Janem Hárovníkem - jednatelem (dále jen ,,dále jen ,,Příkazník") v souladu
s $ 2439 zákona č. 8912012 sb', občanský zákoník,
k

zastupování Příkazce

dle $ 43 zákona č. 13412016 Sb., o zadávánÍ veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon"), ve zjednodušeném podlimitním řízeníkzadání výše uvedené
veřejné zakázky na stavební práce.

Příkazník je oprávněn činit veškerénezbytné kroky, Úkony a činnosti související
s průběhem zjednodušeného podlimitního řízení kzadání výše uvedené veřejné zakázky
na stavební práce, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak,
s výjimkou rozhodnutí, která ze zákona příslušíPříkazci. Rozsah zmocnění je tak Vymezen
výkonem práv a povinností Příkazce podle zákona souvisejícíchs výše uvedenou veřejnou
zakázkou zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, rozhodovací oprávnění Příkazce
dle ustanovení $ 43 odst' 2 zákona se na Příkazníkanepřevádí! Příkazníkdle této plné moci
nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníkazadávacího řízení,zrušit zadávací řízení,
nebo rozhodnout o námitkách.
Příkazník je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Příkazce,
pouze na základě předchozího písemného souhlasu Příkazce.
Příkazník tuto plnou moc přijímá.

Y Praze
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V Praze dne 00, 07.2024
Příkazník:

Příkazce:

U/?uL
chael Husinec

starosta obce

lng. Jan Hárovník

jednatel společnosti
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