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Ev. č.: Casäi 2267$201 9-1
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Čhdojodnací:

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 01ST-000658

,,Ill 3 Děčín - Knínice, oponentura projektu GT průzkumu"

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2000kl5937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Česká geologická služba
Adresa: Klárov 131/3, 118 21 Praha l
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kycl

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, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: Měšt'an Jan, Be.

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

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 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 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
vylučuj e akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv 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: Oponentní práce uvedené v Příloze č. l
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Lhůta pro dodání či termín dodání: Termín je uveden v Příloze č. 1

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH Is DPH: 194 400 KČ l 235 224 KČ

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí. Dvě parě
této podepsané objednávky v listinné podobě zašle Dodavatel na adresu Objednatele -
Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4.
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty
platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. l: Podrobná specifikace předmětu díla

Příloha č. 2: položkový rozpis ceny

V Praze dne
2ä 08. 7ň19

Za Objednatele:

Ing. Petr Kůrka
Vedoucí odboru reali ace staveb

Podpis oprávněné osoby:

C
13
j]

140 ,.
~~_. _,

V Praze dne !q (R m
Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

... .,
Čes<á geologická služba

ředitel
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1
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Příloha Č. l: Podrobná specifikace předmětu díla

,,1/13 Děčín - Knínice, oponentura projektu GT průzkumu"

Lokalizace

Přeložka silnice 1/13 Děčín - DB (Knínice) ve variantách

· pastýřská
· Chrochvická
" Malšovická

Termíny

" Zpracování oponentury do 30 dnů ode dne protokolárního předání konceptu projektu
GTP (předpoklad předání konceptu k oponentuře během 11/2019) ze strany
Objednatele

Základní obsah prací

" Předmětem díla je oponentní posouzení konceptu projektu předběžného
geotechnického průzkumu, který zadal Objednatel samostatnou zakázkou a týká se
rekognoskace tras varianty pastýřské, Chrochvické a Malšovické. Základem
oponentury je rešeršní studium geologických prací a prozkoumanosti, projednání
připomínek se Zhotovitelem konceptu průzkumu a Objednatelem (ŘSD ČR),
konzultační činnost, návrhy na změny, terénní rekognoskace oblasti a vyhotovení
závěrečného stanoviska.

Podrobnější popis prací

" Pro účely oponentního posouzení má Dodavatel povinnost nastudovat všechny
dostupné veřejné zdroje geologické prozkoumatelnosti, nastudovat archivní
dokumentaci z provedeného orientačního inženýrskogeologického průzkumu a dílčích
rešerší. Znalosti získané z těchto Činností uplatnit v oponentuře. Oponentura bude
podkladem pro následné návrhy úprav, případně změn v projektu průzkumných prací.
SouČástí práce na oponentním posudku bude i provedení rešerše archivní
dokumentace. Dodavatel bude tyto změny posuzovat s ohledem na splnění cílů
průzkumu - tedy výběr optimální varianty trasy.

" První fází před zahájením sestavení oponentního posudku bude studium předmětného
projektu geologických prací (projektu GTP), tzn. posouzení jeho koncepce, posouzení
inženýrskogeologických, hydrogeologických a geofyzikálních prací tak, aby mohla
následovat terénní etapa.

" Terénní ověřování se soustředí především na rozmístění průzkumných a
monitorovacích sond a geofyzikálních profilů ve vztahu k již známým sesuvným
územím. Pro variantu Malšovickou se jedná především o sesuvný areál v oblasti
Bohyně - Javory, pro Chrochvickou variantu sesuvy Chrochvický a nedávno
aktivovaný sesuv ve Václavově a v neposlední řadě sesuv Výrovna, který ohrožuje
společnou trasu pro všechny tři varianty. Zřetel bude kladen především na hloubku
sond ve vztahu ke známé hloubce sesuvů a rozmístění sond ve vztahu k prostorovému
vymezení sesuvů. Bude posuzován správný výběr laboratorních zkoušek.
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" Dodavatel zhodnotí zaznamenaná terénní data a správnost jejich interpretace do
oponentury projektu průzkumných prací. Kontrola bude provedena zejména s ohledem
na správnost prostorového vymezení průzkumem ověřovaných svahových deformací
jako podkladu pro tvorbu věrohodného inženýrskogeologického modelu ve smyslu
ČSN P 73 1005 (2016), který bude následně využit v navazujícím rozhodování
k výběru trasy.

" Dodavatel při plnění zakázky bude postupovat v souladu s platnými právními
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 219/2000 Sb., zákonem č.
13/1997 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 184/2006 Sb., zákonem č.
15 1/1997 Sb., vše v platném znění a ve znění prováděcích vyhlášek, Výměru MF
01/2017, v souladu s pokyny Objednatele a bude používat vzorové smlouvy ŘSD ČR.

" Dodavatel na výzvu Objednatele předloží výsledky své práce.
" Dodavatel na závěr Objednateli odevzdá souhrnnou celkovou zprávu o výsledcích ve 3

papírových vyhotoveních a součástí každého vyhotovení musí být jeho elektronická
verze na nosiči CD, případně USB.

" Dodavatel se zúčastní osobních jednání na výzvu Objednatele.

Závazné normativy

ČSN P 73 1005: Inženýrskogeologický průzkum (Novotný, j. - Pospíšil, P. - Tomášek, J. -
Rozsypal, A. - Kovář. L. - Vybíral, R., listopad 2016, ÚNMZ)

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažer zakázky je:

MĚŠŤAN Jan, Be.
Geolog
Oddělení technické podpory ÚV GŘ
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
Mobil:
Telefon: 241 084 356
www.rsd.cz,
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Příloha Č. 2 - položkový rozpis ceny

Č.
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1/13 Děčín - Knínice, oponentura projektu GT průzkumu

-, Počet cena za Cena celkem vCinnost MJ . W
MJ ,jednotku Kc

Seznámení se s orientačním geotechnickým průzkumem a V
. , . ., , . , . hod 48 900 43 200 Kcpredchozirm materialy. Zhodnoceni archlvnl prozkoumanosti.

Prostudování a interpretace doposud zpracovaných podkladů,
geologických a geotechnických parametrů a jejich vliv na hod 40 900 36 000 kč
navrhované varianty.

Terénní rekognoskace lokality. Ověření koncepčního IG hod 40 900 36 000 Kc
modelu.

Definice a popis kritérií a jejich dopady na jednotlivé varianty.
, . , , - hod 40 900 36 000 KcNavrhy na zmeny. Jednani na RSD.

Zhodnocení projektu průzkumných prací, sestavení
, . . , , . . . hod 48 900 43 200 Kczaverecneho oponentského posudku včetne tisku.

CELKEM BEZ DPH " 194 400 KČ

DPH 21 % 40 824 Kč

CELKEM VC. DPH 235 224 Kč

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů,
které budou potvrzeny pověřeným zástupcem investora. Použité jednotkové ceny
již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

V dne n 2% Podpis oprávněné osoby uchazeče
Jméno: "1

F,,uněkvenem· l


