
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
1/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. 1/17 -  Slatiňany, 

kontrola soupisu prací ZDS
Číslo objednávky: 11PT-002099 ev.č.: 158/19 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5025.14754)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věci této 
zakázky ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření 
Bankovní spojení:
Číslo účtu ::
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: IBR Consulting, s. r. o. 
Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 
Zastoupen:

Jednatelem 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčkova 902, 530 02 
Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 
530 02 Pardubic

Obchodní a platební podmínky: Objednatel se zavazuje hradit cenu jednorázovým 
bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je  stanoven na
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30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním 
převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení 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"), 
Objednatelem. Objednávka je  účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Objednáváme u Vás: kontrolu soupisu prací stavby 1/37 Chrudim, obchvat, úsek křiž. 1/17 -  
Slatiňany.

Podrobná specifikace služeb je  uvedena v příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte ve lhůtě do 2 měsíců od účinnosti 
smlouvy.

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou 
Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 204 240,00 Kč / 247 130,00 Kč. 

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne '  2. 05. 2019 V Praze dne 17. 4. 2019

Za Objednatele/: Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice jednatel společnosti IBR Consulting, s. r. o.
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Příloha č. 1
Specifikace Služeb

1/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. 1/17 -  Slatiňany, 
kontrola soupisu prací ZDS

Číslo objednávky: 11PT-002099 ev.č.: 158/19

Kontrola soupisu prací stavby 1/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. 1/17 -  Slatiňany v souladu 
s příkazem ŘUV 1/2011 a v návaznosti na vyhlášku 169/2016 Sb.
Staničení: 1/37 km 57,517 -  62,080
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Položkový rozpis ceny

1/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. 1/17 -  Slatiňany, 
kontrola soupisu prací ZDS

Číslo objednávky: 11PT-002099 ev.č.: 158/19

Přiložen samostatně.
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

1/37 C hrud im  o h c ln a l, úsek křiž. 1/17 - M aliňuiiv, kontro la soupisu p rac í XDS

č ís lo  o b j e d n á v k y :  1 1 1 * 1 -0 0 2 0 9 9 e v .č .:  1 5 8 /1 9

Práce
M ěrná

jednotka
počet

jednotek
cena za 

jednotku
Cena celkem

v Kč

konrola zpracování soupisů prací a položek dle zásad 
platného vydání OTSKP-SPK , schváleného 
Ministerstvem dopravy

hod

kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění 
chybějících položek hod

kontrola správnosti a úplnosti výměr rozhodujících 
položek soupisu prací v návaznosti na PD hod

kontrola souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 
134/2016 Sb. hod

kontrola zařazení stavebních prací (položek) do 
správného číselného znaku dle OTSKP - SPK hod

kontrola správné tvorby individuálních položek 
(takových, které nejsou obsaženy v OTSKP-SPK) tak, 
aby odpovídaly zásadám a metodice OTSKP-SPK

hod

kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek hod

kontrola duplicity stavebních prací (duplicitní stavební 
práce se odstraní) hod

_______
C EL K E M  BEZ DPH 204 240 Kč

DPH 21% 42 890 Kč

C EL K E M  VČ. DPH 247 130 Kč

Dodavatel vyplní modře označené části
Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů,

které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny

již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává: IBR Consulting, s. r. o. 

Dne: 12.4. 2019 

Podpis oprávněné osoby:


