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Magistrát města Plzně 
Technický úřad 

Odbor investic 
Jagellonská 8, Plzeň 
Doručovací adresa: 

Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
xxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6iybfxn 

 

 

 

 

 
 

 
 
Věc:  Objednávka odborného zpracování posouzení a vyhodnocení nabídky účastníka veřejné 

zakázky s názvem – Technologický park DRONET – Plzeň, Světovar  

Vážení, 

v souvislosti s investiční akcí s názvem „Technologický park DRONET – Plzeň, Světovar“, zakázkové číslo 
16TUOIN07, u Vás statutární město Plzeň, IČO: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 
306 32, odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32, zastoupené XXXXXXXXXXX, vedoucím OI 
MMP (dále jen „Objednatel“) závazně objednává zpracování a vyhodnocení nabídky – Společnosti GEOSAN 
+ POHLcz – DRONET, účastníka zakázky „Technologický park DRONET – Plzeň, Světovar“, a to technickou 
pomoc v posouzení, zda je nabídka tohoto účastníka v místě a čase obvyklá, a to za následujících 
podmínek: 

 
Dodavatel: 
 
IBR Consulting, s.r.o. 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 

Bankovní spojení :  

XXXXXXXXXXXXXXX 
účet CZK: XXXXXXXXXXXXXX  
se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4      
(dále „Zhotovitel“) 

 
Rozsah prací:     

 

- kontrola formální správnosti prací předložené nabídky; 

- kontrola úplnosti soupisu prací (neoceněných položek); 

- kontrola případné duplicity jednotlivých položek v soupisu prací 

- kontrola měrné jednotky u jednotlivých položek soupisu prací; 

- kontrola množství jednotlivých položek v soupisu prací; 

- převod dat v el. formátu pro sehrání nabídky; 

- přepočet soupisu prací na aktuální cenovou úroveň cenové soustavy; 

- závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu; 

- osobní projednání výstupů na pracovišti objednatele 
 

Cena plnění:      celkem   78.400,-Kč bez DPH,      94.864,-Kč s DPH 
 
Termín plnění:     do 16.9.2019, podání průběžné informace do 9.9.2019 
 

Číslo jednací: MMP/281811/19 
Vyřizuje: Jana Bláhová 
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
telefon: +XXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Plzeň,  02.09. 2019 

IBR Consulting, s.r.o. 

Sokolovská 352/215 

190 00 Praha 9 
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Další podmínky plnění: 
 
1. Cena bude objednatelem zaplacena po úplném splnění všech povinností dodavatele na základě 

vystavené a objednateli řádně doručené faktury. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu 
objednateli nejpozději do 7 kalendářních dní ode splnění povinnosti, na základě které je oprávněn 
fakturovat cenu za plnění. Objednatel nebude proplácet dílčí faktury dodavatele. 
 

2. Splatnost faktur se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Objednatel neposkytuje 
zálohy na úhradu ceny plnění. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, kterou je povinen 
uhradit dodavatel, proti fakturované ceně za plnění. 
 

3. Povinnost uhradit cenu bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání částky z bankovního účtu 
Objednatele. 
 

4. Daňový doklad musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a 
těmito obchodními podmínkami. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat: 

 
 rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: v Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně 

DPH v Kč, 
 označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 

zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak strany 
objednatele, tak zhotovitele,  

 zakázkové číslo objednatele 16TUOIN07 a název akce „Technologický park DRONET – Plzeň, 
Světovar“, 

 označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno,  
 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 21 dnů,  
 datum uskutečněného zdanitelného plnění,  
 částka k úhradě,   

Faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň, 
IČO: 00075370 a doručena na adresu konečného příjemce faktury: statutární město Plzeň, Odbor investic 
MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň. 
 
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 

daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti dodavateli. Dodavatel je povinen takový daňový 
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode 
dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

 
Veškeré podklady a součinnost nezbytnou pro realizaci požadovaného plnění Vám za Objednatele poskytne 

xxxxxxxxxxxxxx, referentka oddělení obchodní a veřejných zakázek, tel. XXXXXXXXXX, mail: XXXXXXXXXX.  
 

S pozdravem 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
 
 
 
 
 
Potvrzujeme, že jsme Vaší objednávku prací obdrželi a objednané práce budeme realizovat ve Vámi 
požadovaném rozsahu a dohodnutých termínech. 
 
V Praze      dne 3.9.2019 
 
………………………….. 
IBR Consulting, s.r.o. 


