
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 8
Úřad městské části

Odbor kancelář tajemníka
odděleni evropských fondů

Objednávka č. 2019/0205/OKT.DEF/LV

Dodavatel:
Sc sídlem: 
IČO:
DIČ:

KVS-Projekt s.r.o.
5. května 798/62, 140 00 Praha 4
26476568
CZ26476568

(dále jako „dodavatel“)

Odběratel:
Se sídlem orgánů: 
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 8
Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8
00063797
CZ00063797

(dále jako odběratel“)

Po vzájemné dohodě objednáváme níže uvedenou službu.

Předmět objednávky:
Výkon supervize stavby investora (odběratele) na akci Rekonstrukce objektu Pernerova 
29, Praha 8 (dále jako „stavba*) v období 1. 1. -30. 9. 2019.

S1 užliy budou zahrnovat:
Inženýra „poradce1’ (Consultant Engeneer) působící jako inženýr supervizor 
(Supervision Engeneer), který je odpovědný za komplexní kontrolu stavebních prací 
na stavbě;

- ochranu zájmů odběratele zajištěním dokončení prací na stavbě v souladu se 
smluvními podmínkami;
kontrolu zjištěných geologických podmínek se zástupcem odběratele a po vzájemné 
dohodě určení, modifikaci Či potvrzení předem navržených podrobností metody 
stavby;

- pravidelné setkávání se zástupcem odběratele na místě stavby;
kontrolu správného užívání a manipulace sc stavebním materiálem, stanovení plánu 
měření a přezkoumání vystavených faktur vztahujících se ke stavbě;

- dohled nad nápravou vad, které mohou nastat v průběhu stavby;
provádění pravidelného digitálního monitoringu o průběhu stavby v rozsahu lx týdně 
(prostorové skenování průběhu stavby - shromážděná data budou majetkem 
odběratele).

Sc sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111, 
Pracoviště: : Na Košince 502/1. 180 00 Praha 8 tel.: (-420) 222 805 480
c ma i 1: podatelna(tf/p8.mcpnet.c7 
IČ: 00063797

fax: i i 420) 222 805 670



Náklady realizace a platební podmínky:

Cena za realizaci předmětu objednávky se stanovuje v maximální výši 592.900,- Kč (slovy: 
pčtsetdevadesátdvatisicdevětsetkorun českých) včetně DPH.

Cena za supervizi celkem 
21 % DPH

490 000,- Kč 
102 900.- Kč

Cena celkem včetně DPH maximálně 592 900,- Kč

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné provedení nabízených prací.

Platba za provedené služby bude vyúčtována následovně:

Za služby provedené v měsících leden - červenec 2019 budou měsíčně vystavovány faktury 
ve výši 70.000,- Kč bez DPH.
Platba bude provedena měsíčně na základě řádnč vystavené faktury se splatností do 21 dnů po 
jejím doručení odběrateli. Faktury budou vystaveny dodavatelem za každý jednotlivý měsíc.

V případě, že dodavatel bude provádět práce v měsících srpen a září 2019 (resp. do doby 
odstranění vad a nedodělků) provede tyto služby bez nároku na odměnu.

Termín plnění objednávky:

Předmět objednávky bude splněn nejpozději do 31.12. 2019.

V Praze dne 6. 2.2019

Puto objednávku přijímáme bez výhrad:

V Praze dne & ^ ^

$e sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111. 
Pracoviště: : Na Košince 502/1, 180 00 Praha 8 tel.: (+420) 222 805 480
e mail: podatelna(cí)p8.niepnel.cz 
1C:00063797

fax: (* 420) 222 805 670


