
ŘEDITELSTVÍ SILN IC  A DÁLNIC ČR

O B J  F D N A V K A (S M L O U V A)
Číslo objednatele: 06EU-004297 { uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:
ISPROPEN: 3271113002.9261.1817 (uvádějte při fakturaci)

v
1/27 Slovice -  Přeštice, revize rozpočtu dokumentace PDPS

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: 1BR Consulting, s. r. o. 
Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 
Bankovní spojení: 

účtu:
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
Kontaktní osoba:

1:

Tato objednávka - smlouva 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 dodáni: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na učet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je  stanoven na 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 dílci platby ceny. Potvrzením přijeti (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoíiv 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
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Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv & o registru 
smluv, ve zněni pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv'1). Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této 
skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavřeni 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.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: revizi rozpočtu dokumentace PDPS

Termín dokončení kontroly: do 14,06.2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 239 250,00 Kč

Cena celkem s DPH: 289 492,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího 
znepiainěna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 
Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. i -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

DPH 21%: 50 242,50 Kč

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele

V Plzni dne 0 3 -88- 2911 V Praze dne 31. 5. 2019

Za Objednatele:
/

Za Dodavatele:



Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění: Na základě dokončení projektové dokumentace ve stupni „PDPS“ (pro 
výběr zhotovitele stavby a pro samotnou realizaci stavby), je nutné před vypsáním 
vlastního výběrového řízení na zhotovitele stavby, provést kontrolu soupisu prací a 
rozpočtu s ohledem na parametry v PD a s ohledem na OTSKP. Kontrola by měla zamezit 
problémům při VŘ i budoucí realizaci stavby, případně objevit nepřesnosti či chybu 
u jednotlivých položek soupisu prací.

Jedná se o: provedení revizí rozpočtu dle přiložené dokumentace
konzultační činnosti se zpracovatelem PD spojené s revizí rozpočtu

Počet pare: 2 x v tištěné podobě + lx na datovém nosiči -  Flash disk. DVD

Srtánltt í 4



Příloha č . 2 -  Položkový rozpis ceny

Revize  rozpočtu  akce "1/27 Š lov íce - P ře št ice "

cena za

Rozpis činností: m.j.
počet
m.j.

m.j.

(bez
cena celkem 

{bez DPH)
DPH)

R ev ize  rozp o čtu  dle p ře d lo že n é  d oku m e n tace

K o n zu lta čn í č in n o sti se zp ra co va te le m  p ro jekto vé  d o k u m e n ta ce  sp o je n é  s 
re v iz í rozp o čtu J
Celkem bez DPH 2 3 9  2 5 0 ,0 0  Kč

DPH 21 % 5 0  2 4 2 ,5 0  Kč

Celkem vč. DPH 2 8 9  4 9 2 ,5 0  Kč
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