
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A  ( S M L O U V A )
Číslo objednatele: 06E U -004419 (uvádějte při fakturaci)
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ISPROFIN: 5321510007.9259.2195 (uvádějte při fakturaci)

1/27 Kaznějov -  Třemošná, optimalizace trasy 
Odborný dohleď - OTP

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

Dodavatel:
Obchodní jméno: SUDOP PRAHA as. 
Adresa: Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 25793349 
DIČ: CZ25793349 
Kontaktní osoba:

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní 
strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouyu. 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 Plzeň, Plřímalého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuj te; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Plřímalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým b ankovním  převodem 
na účet 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 čí 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
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smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této 
skutečnosti Dodavatele informuje. 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 vyplývaj ících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: odborný dohled -  „OTP“

Lhůta pro dodání či termín dodání: zajištění OTP do 07/2020 (vlastní průzkum bude 
probíhat až v roce 2020)

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH. 185.100,- Kč 
DPH 21%: 38.871,-Kč
Cena celkem s DPH: 223.971,- Kč

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

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího 
zneplatněna.

Pokud není ve Smlou vě a jej ích 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 c. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Plzni dne _ •) .no.. 20$ 

Za Objednatele:

V Praze dne 28.08.2019 

Za Dodavatele:
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Příloha č, 1 - Specifikace služeb
Odůvodnění: Na základě dokončováni administrace poptávkového řízení na realizaci IGP, je 
nutné při vlastním provádění zajistit odborný dohled -,,OTP“ příslušným specialistou v daném 
oboru. Předmětem zakázky dohledu je prostudování závazných podkladů, průběžná konzultace se 
zpracovatelem průzkumu, prohlídka lokality, účast najednáních vyvolaných zadavatelem, kontrola 
a schválení prvotní dokumentace, průběžná kontrola realizace průzkumu, celková kontrola 
shodnosti digitálních dat a papírové verze vyhotovení závěrečné zprávy a další. Přesný popis prací 
je součástí přílohy nabídky.

Počet vyhotovení: 2 x v elektronické a 4 x v papírové podobě (PARE č. 1 -  č. 4)

Soupis prací,'

Předmět činnosti MJ
počet

Kč/MJ
MJ

cena celkem v 
Kč

|
Prostudování závazných podkladů pro 
realizaci IGP, HGP - stávající p@e.ktová 
dokumentace + zkrácený projekt prací 
vybraného zhotovitele průzkumu

hod

^Průběžná konzultace se zpracovatelem 
podrobného geotechnického průzkumu a s 
experty zadavatele (ŘSD ČR Správa Plzeň a 
GR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování 
zakázky

hod

Prohlídka lokality, průběžná kontrola 
terénních odkryvrtých prací a jej ich likvidace hod

Účast najednáních vyvolaných zadavatelem 
nebo zpracovatelem průzkumů

Kontrola a schválení prvotní dokume.nbce 
(kombinace hmotné dokumentace a písemné 
dokumentace vrtaných sond)

hod

Prostudování a kontrola konceptu textové 
části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, 
kontrola výsledků laboratorních testů 
mechaniky zemin a hornin v .kontextu s 
dokumentací průzkumných sond

Průběžná kontrola zpracování textových a 
grafických příloh závěrečné zprávy hod
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i předběžných průzkumů IGP, HGP staveb v
i souladu s nárok}-' TP 76 a platných ČSN ai
EN

| Zpracování závěrečné zprávy o výsledku 
odborné technické pomoci pro podrobné 
průzkumy staveb

Přepravní náklady - komple t
i

Kontrola digitálního zpracování závěrečné 
zprávy a ostaůních textových příloh

i Kontrola digitálního zpracování předávaných 
mapových výstupů

Kontrola digitálního zpracování předávaných 
geotecnických profilů trasou komunikace

i Kontrola předávané geotechnické 
! dokumentace jednotlivých geodetických sond

Kontrola ostatní předávané geotechnické 
; dokumentace

Kontrola předávané geotechnické 
dokumentace zpracované do databázových 
souborů

! Celková kontrola shodnosti digitálních dat s 
.papírovým vyhotovením závěrečné zprávy

Kontrolní soupisky

I Ověření celkového zpracováni závěrečné 
| zprávy normalizace dle C4 (2009)

v ýstupní kontrola dat a zpracováni závěrečné 
zprávy

I Celkem v Kč bez D PH
i

DPH 21 °/0 

Celkem v Kč vč- DPH


