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Dodavatel:
IBR Consulting, s.ľ.o.
Aleš BednáĹ řeđitel divize TDS
Sokolovská 352/215
190 00 Pľaha 9
1Č 25023 446, DIČ CZ25oz3446

Naše č. j' Čísk' obia]nĺívky

Aĺ0036ll8/4zl0
Vyřiz.tljďteleťon

Ing'Šebestď603 469133
Praha

t'l.12.2018

oBJEDNÁvKA

objednáváme u Vás, na zźlkladé poptávky a předložené cenové nabídky ze dne 26.11.2018
výkon činnosti TDL, F;aZP a IČ na akci 

',Most 
X022 SPHM Bubenská u Metľa * 2'etapa _

Pľovizoľní podepření, Pľaha 7, Ö.akcę 100007ó *,

Název stavby: Most X022 SPHM Bubenská u Metľa, Pruha7,

Číslo akce Winplan: 1 000076

1. objednatel: Technická spľáva komunikací hl. m. Prahy, a. s

zapsaná v oR vedeném Městským soudem v 'Praze, oddíl B, vložka č'
24059
sícĺlo: Řásnovka 'l70l8,110 00 Praha 1,

IČ: 03447Ż86,
DĺČ: CZO3447286
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.,
č. účtu: 2023100003/6000
zastoupená Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku

2. Předmět plnění:

2.l. Přeđmětem plnění je výkon stálého technického dozoru investoľďTDV, výkon
koordinátora bezpeěnostilBoZPl avýkoninženýľské činnosti /IČ/. Most Xa22 Sevemí
předmostí Hlávkova mostu (SPHM východ) je v havarijním stavu. V souěasnosti je
most v rámci l'etapy havarijně zajištěn 2 podpěrami v kritických pľůřezech
dobetonovtlni mezi segmenty ve2. a4. poli. Pro zprovoznéni mostu, resp. automobilové
dopravy do 3,5 tun na mostu, bude aktivně podepřeno celé 2. a 4. pole' Návrhové
zatiżeni automobilové dopravy se předpokládá 6 tun'

Ve 2. poli bude zžizeno plošné podepření v pľostoru pod celým půdoľysem mostního
pole, Založ.ení se pľovede na silničních panelech uložených na štěrkovém podsypu na
stávající zpevněné ploše pod mostem' Nebudou prováděny žiĺdné zemní prtlce aĺi žádné
jiné práce, které mohou poškodit týo plochy' Souěástí zaktnky bude též pľovedení

Upozornění:
Technická strrráva kolnunikací hl. m. Prahy a.s' (dále jen 

',TSK") odmĺtí při své ćinnostĺ iakékoli pľotipľávnĺ a neetĺcké |ednání a
v rnaxĺrĺální míře dodržuje tľänspaľentnost a legalitu. Zaměsttrancĺ a osoby iednající za TSK isou povĺnnĺ se při svéln ieclnání říclit
zásadami Crirninal compliance pľogľamtr (dále jen,,CCP"), l<teý ie neciílnou soućástí Íiľemní kulttrľy TSK Každá z osob iedna|ících za TSK
je povĺnna oznámit jakékoli podezřelé a pľĺltipravní ieclnání, které je v rozpoľu s CCP, Pokud osoba jednaiÍcí za TSK jedná V ľozporu
s CCP, není takové jednánĺ považováno za jednání v rámci nebo záimu TSK'

Technická spľáva komunikací hl, m. Pľahy, a' s'
zápis v oR vedcnéľn MS v Praze v oc'ldíle B vložka 20059
Řásnovka ?70/s,1'10 00 Pľaha 1 - Staré Město

I(; a3447286, DIČ: Czo34472B6
Tel.: ł420 z57 0L5111, e-mail: tsk(ôŁsk-praha.c7

www.tskpľalra.cz. Datová schránka : tnĺvq4t3
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1l0 00 Praha 1 _ Staré Město

oplocení podél celého obvodu podskružení tak, aby byl znemožněn vstup pěších pod
nosnou konstrukci mostu.

Ve 4' poli bude zprovozněna tramvajová tľať pod mostem na všech kolejích, a proto se
pľovede podskružení celého pole s podepřenĺm v místě stávajících trvalých podpěr P4 a
P5. Zaloźení se předpokládá plošné na úľovní stávajících zpevněných ploch. Vzhledem
k tomu, že troleje neumožňují umístění nosníků skruže pod spodní đesku nosné
konstrukce, budou týo nosníky umístěny pod konzolami segmentů. Součásti zakŕnky
narealizaci je i geodetické sledování a rektiÍikace skruží po celou dobu jejich osazení a
jejich zajištění pľoti poškození (oplocení). Stavba buđe pľobíhat v ochranném pásmu
metľa, a proto je třeba všechny činnosti kooľdinovat se zástupci Dopravního podniku hl.
města Pľahy.

Ż.2, Výkon stálého dozoľu investoľa lTDl;,/ bude vymezen zejména těmito
povĺnnostmi:

- předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby a sepsánĺ pffslušného zÍłpisu
- koordinace s dokoněovacími pracemi l.etapy stavby
- pľůběžná kontľola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu

(min. 5 dnů v týdnu v době pľovádění stavebních pľací),
- kontľola dodľžovánĺ povinností stanovených obecně ztłvaznými předpisy v pruběhu rcalizace

výstavby (zejména zákonem ě. 1s3l2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zźlkon), ve znění pozdějšĺch předpisů a všemi souvisejícími a pľováděcími
předpisy)

- kontrola dodľžování podmínek vydaných povolení a opatření státního stavebního
dohledu po dobu ľealizace stavby

- olrlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním
ziłvad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby,

- kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele,

- kontrola prostorového umístění a provedení plvků, jejich souladu s pĄektovou dokumentací,
územnĺm rozhodnutím, stavebním povolením, ostatními povoleními a rozhodnutími a
všeobecnými technicĘými požadavĘ realizace ptaci

- dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací
- pořizovaní fotodokumentace z průběhu stavby, případně datších dokladů o průběhu ręalizacę

stavby
- zajištění operativních povolení, stanovisek apod., likajících se ľealizace výstavby
- orgaruzace kontrolních dnri na stavbě min Ż x t'ýdně, ričast na těchto kontrolních dnech a

pořizování zápisti z nich
- koordinace veškeľých öinností s ohledem na podmĺnky výstavby uvedených v SoD a PD a

s ohledem na návaznost dalších staveb dotýkajících se předmětu díla
- posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní ěi jiné dokumentace,

předložené zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů

Upozornětrí:
Technická spľáva komunikací hl. m. Pľahy a.s' (dáIe jen ,,TSK") odlnítá přĺ své čĺnnosti jal<ékoli protiprávní a neetĺcké jednání a
vmaxirnální míř'e dodľžuie tľanspaľentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za'I'Sl( jsĺlu povinnĺ se přĺ svém jednání řídit
zásadatni Cľirninal complĺance progrämlt (dále jen ,,CCP"], tĺterý ie neĺĺílnou soućástí fiľemní kulluľy TSK. Každá z osob jednajĺcích za TSK
ie povinna oznámĺt jakékolĺ podezřelé a pľotĺprávní iedrrání, kteľé je v rozportl s CCP, Pokud osoba iednající za TSK jedná v ľozporu
.s CCP, není takovó jednání považováno za jeclnání v rálncĺ nebo aájmu TSK,

Technická správa komunikací lrl, m. Prahy, a. s.
zápĺs v oR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka 20059
Řásrrovka 770/8, IL} 00 Praha 1 _ Staré Město

|č; B 4 47 2a6, D|I CZo3 4 47 286
Tel.: +420 ZST 075 1L1, e-tnail: tsl((Atsk-praha.cz
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_ zajišt'wání změnových řízení, prověřování a posuzováni změn z hlediska věcného a cenového ve
spolupráci se zástupcem zadav atele,

_ bezodkladné informoväni zadavatele o všech ztłvaŹných okolnostech ýkajících se realizace
stavby

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a fakÍuľ, jejich souladu s

uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavatęli, v případě nevyřešených
ľozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na Ęrto skutečnosti

_ odsouhlasení věcné a cenové správnost faktur předložených zhotovitelem svým
podpisem

- zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivaoe z6pistĺ, dokladri a
dokumentace stavebního dozoru včetně fotođokumentace, zpĺźx, zjišťovacích pľotokolti, faktuą
kopií stavebních deníku a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání ľozpoěfu
(ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návľhů na zpľacovánĺ případn-'ých

doplňku ľozpoötu zhotovitelem
_ kontrola těch částí dodávek a stavebních pľací, které budou v dalším postupu zakĺýé nebo se

stanou nepřístupnými
- pľůběŽná kontľola vedení stavebních ěi montážních deníků a jejich odsouhlasení
_ přímá kontrola a dohled nad pľováděním předepsan.ých zkoušek materiálů, konstrukcí a

stavebních pľací, kontrola jejich výsledku a vyžadování dokladů' které prokazují kvalitu
prováděných prací a dodávek (mostní pľohlídĘ, zkoušĘ, atesty, pľotokoly, certifikáty,
prohlášení o shodě výľobků, ĺevizní zprány apod.)

- zapisování výsledku kontľol do stavebního deníku, evidence a shľomaŽd'ování dokladri, kteľé
pľokazují kvalitu pľováděných prací a dodávek

_ spoĺupráce se zaměstnanci zhotovitele při pľovádění opatření na odvľácení nebo na omezení
škod při ohľožení stavby živelnými událostmi

- předání stavby správci oddělení mostů TSK a.s.4130
- průběžná příprava dokladů nutných pro odevzdání a převzeti đila a jeho kolaudaci a

uvedení do pľovozu
- příprava podkladů pľo aktivaci stavby

1.2. Výkon kooľdinát or a B0Z,P bude vyme zen zejména těmĺto povĺnnostmi:

- kompletní zajištění výkonu kooľdinátoraBoZP'jehož obsah a ľozsah je vymezen zákonem č.

30912006 Sb', o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při pľáci a dle
pľováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, v jejich platném znéĺi, a to po celou dobu
výstavby.

1.3. Výkon ĺnženýľské čĺnnosti lČ buoe vymezen zejména těmito povinnostmi:

- teohnicko-legislativní projednání projektové dokumentace v jednotlivými správci sítí, TSK,
DPP a dotěenými orgány státní správy

Upozornění:
Technická spľáva komrtnikací hl. m, Pľahy a's' (clále jen ,,TSK") odmítá přĺ své činnosti iakékoli pľĺltĺprávnĺ a neetické iednání a
vrnaxĺmální míře dodržuje transparentnost a legalitu, zaměstnancĺ a osoby jeclnaiící za TSK jsott povinnĺ se při svórn jednání říĺtit
zásadami Crĺminal compliance progľamu (dále ien ',cCP"), 

kteý je nedílnou souřástí fiľemní kultury TSK' Kaźdá z osob jednajících za 'ĺ'SK
je povinna oznámĺt jakékoli poclezřelé a protĺpľávní iednánÍ, které ie vrozpoľu sCCP. Pokucl osoba jednající za TSK jedná vľozpoľu
s CCĘ není takové jednánĺ považováno za jeclnání v ľárnci nebo zájtnu TSK'

Technická spľáva komunikacĺ hl. m. Prahy, a, s.
zápis v oR veĺlenóln MS v Praze v oddíle B vlożka 20059
Řásnovka ??O/B,ĺÍo 00 Pľaha 1 - Stáré Město

l* o34ą? 286, D|Ú C'z03 447 286
Tel.: +420 257 o15 111, e-mail: tsk(ôtsk-praha.cz

www.tskpraha.cz. Datová sclrránka: rnivq4t3
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Technická spľáva komunikací hl. m. Pľahy' a. s.
Řásnovka 77Ol8

110 00 Praha 1 _ Staré Město

3. Doba plnění: po zveřejnění objednávky a do 3 dnů od výzvy objednatele,
předpokládaná celková doba plnění 60 dnri od zahtljení.

4. Cena: dle cenové nabídky bez DPH činí: 430 100,-Kč
DPId7L% 90 32l'_Kč
dle cenovó nalrírĺkv vě ěiní: s2o 4Ż1 -Kć

5. Místo plnění: TSK hl.m.Pľahy a.s., Most X022 SPHM, Praha 7

6. Zástupce zadavatele ve věcech technických (TDI): Ing.Stanislav Šebesta, vedoucí
oddělení stľategických investic 42 1 0

7. Platební podmínky:
- Faktury budou vystaveny na objednatele: Technická spľáva komunikací hl. m. Pľahy, a.

s' se sĺdlęm Rásnovka 77018, 110 00 Pľaha I, zapsanä v oR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka ć. 2a05g,IČ: ú447286, DIČ; CZ 03447286

- Faktury bude vystavena po předání plnění objednateli na konci každého kalendářního
měsíce, součástí faktury bude předávací pľotokol.
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky'

- Doba splatnosti faktrrľ bude 30 dní. V případě, žę daňové doklady nebudou mít
odpovídající náleŽitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k
doplnění; splatnost takovéto vľácené faktuľy v takovém případě nenastává a llrůta
splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

- Fakturace bude do výše 90oń smluvní ceny a konečných 10% bude uvolněno po pÍedźĺní
podkladů pro aktivaci stavby(Protokol)

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvľdĺto a to do 3 dnů ode dne
jejího doručení zasláním odpovědi objednateli na e_mailovou adľesu:
ĺtg*isl4Y,,sebsgt*@tgk_Í}ľxl'*.tĺ ve znění: ,oAkceptujeme objednávku č. A/0036/t8/42t0
ze dne 17.12.2018"

Akceptací této objednávky objednatel i dodavatel pofurzují, že při jejím sjednávání
postupovali čestně a tľansparentně a současně se zavazuji' že takto budou postupovat i při
jejím plněnĺ a veškeých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se
seznámily se zásadami Cľiminal compliance pľogľamu Technické správy komunikací hl. m.
Prahy, a.s' (dále jen ,,CCP"), které jsou na webových stránkách objednatele' zejmóna s
Kodexem CCP a zavazuji se Ęĺto zásady po dobu trvtni smluvního vztahu dodržovat' Každá
ze smluvních stran se zavanlje' Že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné
podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli zę smluvních
stran nemohla b1it přičtena odpovědnost podle ztłk. ć. 4I8l20li Sb', o trestní odpovědnosti
právnických osob a ŕizeni pľoti nim nebo nevznikla tľestní odpovědnost jednajících osob
podle zák' č:.4012009 Sb., trestní zákoník.

Upozoľnění:
Technická spľáva komunikacÍ hl. m. Prahy a.s. (dále jen ,,TSK"J oclmílí při svó činnosti jakékolĺ pľotipľávní a neetické jednání a
vmaxĺmálrrí míře dodržuje transparentnost a legalĺtu' Zaměstnancĺ a osoby jeĺlnaiící za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit
zásadami Cľimĺnal compliance pľogľamu (dále ien ,,CCP"), kteľý je nedílnou součástí ĺiľe mní ktrltuľy TSK. Každá z osob Jeclnajících za TSĺ(
je povinna oználnit Jakékoli poclezřeló a protiprávní jednání, které je vrozporu sCCP. Pokucl osoba Jeclnající za TSK jeclná v rozpoľu
s ccP, není täkovó jednání považováno za jednání v rálĺci nelro zíjmu TSK,

Technická správa komunikací hl. m. Pľahy, a. s.
zápĺs v 0R vedenéln MS v Pľaze v odtlíle B vložka 20059
Řásrrovka 7?o/8, ILo 00 Pľaha 1 - Staró Město

t* o 34 4? zB 6, Dtč; cza3 4 47 286
Tel.: +420 257 0Ls 111, e-mail: tskŕôtsk-praha.cz

www-Łskpľaha.cz, Datová schránkal mĺvq4t3
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Řásnovka 77Ol8

l t0 00 Pľaha l _ Staré MěstoTsKo...

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichźkaždámá platnost originálu' Po
jednom stejnopise obdržíobjednateĺ a dodavatel.

Příloha objednávky: Nabídka ĺBR Consulting ze dne 26.11.2018

V Praze dne 17.12.2018

Technická spľáva ko
Ing. Jiří Mayeľ

s.

ředitel investičního

Upozoľněnĺ:
Technická správa komunikací hl. m. Pľahy a,s' (tlále ien ,,ŤSK") ottlníľápři svéčinnosti iat<ékoli protĺprávnÍa neetĺckéieĺlnánĺa

v maxĺmálnímíře ĺlodrżrrjctľänspaľenľnosta legalitu, Zaměstnanci a osoby jednaiící za TSK lsou povinni se přĺ svérn jednání řĺclit
zásaclamĺ Cľimĺnal compliance pľogramu (dále Jen ,,cCP')' kteľý Je nedílnou součástÍ Íiremníkultury TSK' Každ'áz osob jedna|ícíchza TSK
je povĺnna oznámil jakékoli podezřelé a protipľávní jcdnání, kteľéje vrozporu sCCP. Pokuti osoba iednaJící za TSK ieclná vrozporu
s CCP, není Łal<ové jednání považováno za jednání v ľámci nebo aĺjmu TSK,

echnĺcká spľáva komunikacĺ hl, m. Pľahy, a. s.
oR vecleném MS v Pľaze v odctíle B vložka 20059

1Č: o3 4 47 286, DlČ; CZo3 ą47 286
Tcl,: +420 257 015 111' e-mail: Lsk(Ôtsk_pľaha.c2

wwĺď.tskľraha.cz. Datová schránka: mivq4t3770/B, ll0 00 Pľaha 1 - staľó Město





Veškrnová Anetta

od:
odesIáno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

ŠebestaStanislav
L8. prosince 2018 8:06

Veškrnová Anetta
FW: objednávka TDI most X022 SPHM
objed návka-Most X022

-2etapa-IB
R-TDI-BozP _L7 _L2 _20I8.pdf

S

lng. Stanislav Šebesta
vedoucí odd' strategických investic

': '

TgK"...
Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s
Řásnovka 77018

Tento e-mail je určenvýhradně jeho adresótovi a mťlžeobsąhovat dťlvěrné informoce. Neopróvněné šĺření,úpravy nebo zpřĺstupněnĺ jeho obsohu je zakózóno'

Pokud jste obdržel (a) tento e-moil omylem, informujte o tom prosím e-mailem odesĺlatele a tuto zprávu vymažte ze systému. odesĺlatel neodpovídó za chyby či
ztróý obsahu této zprávy vznikIé v důsIedku komunikace prostřednictvĺm e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomĺ, že jakékoliv výše uvedené podmĺnky čijakákoli výše uvedenó sdělení nejsou jokýmkoliv nóvrhem na uzovření smlouvy, a oni jejich

akceptace neznamenajÍ uzovření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústníčipĺsemné,pokud to zde nenĺ výslovně uvedeno, Případnó smlouva bude uzavřena ož

okamžikem podpisu listinného oboustronně odsouhlaseného písemného konečnéhoznění návrhu smlouvy oběma smIuvnĺmi stranami čiokamžikem pĺsemné

akceptace závazné objednávky. Uzavření jokékoliv ústnísmlouvy je vyloučeno,

Technickó spróvo komunikacĺ hLm. Prahy, a,s. (dóle jen ,,TSK") odmĺtó při svéčinnosti jakékoli protipróvnĺ a neetické jednónĺ a v maximólní míře dodržuje
transparentnost a Iegalitu. zaměstnanci a osoby jednajícíza TSK jsou povinni se při svém jednánĺ řÍdit zósadami Criminal compliance programu (dóle jen ,,CCP"),
kteý je nedĺlnou součóstífiremnĺ kultury TSK, Koždó z osob jednajícĺchza TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávnĺ jednóní, které je v rozporu s
CCP. Pokud o'soba j'ednajĺcĺza jednó u rozpor'u s CC-P, nenĺ tokov1.jednónĺ povožovóno za jelnání v róm'ci nebo v zájm.u TSK..

From : Bednář Ale
Sent: Tuesday, D
To: Sebesta Stanĺslav
cc: RůžičkaJakub; Lipavský Zbyněk; BenčFrantišek
Subject: FW: objednávka TDI most X022 SPHM

Dobrý den,

Děkujeme za zaslání objednávky.
Akceptujeme objednávku č.

^/0036/L8/4270
ze dne L7 '12'2oI8.

S pozdravem,

Aleš Bednář

autorizovaný techniĘ Črnlr0500765
řed itel d ivize n a
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