
OBjEDNATEL:
MĚSTO CHRUDIM
Resselovo náměstf č.p. 77, Chrudim
Odbor INVESTIC
Oddělenl investic E-mail: zdenek.karas@chrudim-áty.cz
Bankovní spojení: Csob - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

INa faktuře uvádějte čfslo naSl objednávky
ičo'00"0"' - Cfí/1/15'/Ly

OBJEDNÁVKA cIslo

ZHOTOVITEL: SITEL, spoi- s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, Michle
lČ: 44797320

Předmět plnění: Zpracováni projektové dokumentace (dále jen PO) pro provádění stavby a výběr dodavatele akce
"Rozšľřen[ metropolitní optické sítě". PD bude řešit následujíd stavební objekty - SO dDsavba trasy Masarykovo nám,
SO dostavba trasy úl. Radoušova - komora v úl. Husova, SO komora v úl. Husova - č.p. 985 a SO Školní náměstí (úl.
Hradební - č.p. 238). Dále budou jako samostatné SO řéšeny i jednotlivé trasy pro záfůk, dle nabídky. PD bude
obsahovat náležitosti a äenění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příl. č. 13. Rozpočet a soupis prací (výkaz výměr) bude
zpracován v podrobnostech, formě a rozsahu dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. Projektant bude při zpracování
PO vycházet z jím pořízených předchozích stupňů PO a dále z PD k územnímu řfzení (pro získáni územního souhlasu),
kterou bude aktuálně zpracovávat pro trasu Radoušova - č.p. 985 pan Jaroslav Pouč, IČ: 162521367. PD bude před
odevzdáním projednána s objednatelem buď elektronicky, nebo v případě potřeby na výrobním výboru v sIdle
objednatele. Způsob opravy dotčených ploch bude odpovídat oprávněným požadavkům dotčených vlastníků a uživatelů
návrh opravy dotčených povrchů bude mj. písemně projednán i s objednatelem. Jiná projednáni nejsou součásti díla.
Další požadavky: Budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky, normy a technické podmínky vztahující se k
předmětu díla, zejména vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavddi na stavby. PD musí být v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., část PD - zásady organizace výstavby bude obsahovat zajištěni dalšfch podmínek
bezpečnosti práce, odhad doby realizace, počtu pracovníků a informaci, zda musí mít stavba koordinátora BOZP a
případný plán BOZP. PO bude odevzdána v šesti parě v tištěné formě a lx na CD. V elektronické verzi bude přístupný
projekt ve formátu .dwg, -pdf a textová část ve bmátu .xis, .doc, ,pdf. Případné požadavky na vypracování průzkumů,
jako např. inženýrsko - geologického průzkumu, budou předány objednateli.

Zadávací podklady: Tato objednávka a Vaše nabídka z 13.08.2019
Cena včetně DPH: maximální cena dle nabfdky činí vC. DPH 70 180 Kč
Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn
dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.
Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný
účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se
plátců DPH).
Těmín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti plati't jakékoli náklady,
ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do 15.12.2019

Záruční doba: Záruční doba je 3 mky, s výjimkou částí, které budou podléhat změnám
příslušných zákonů, předpisů a norem.

Smluvní pokuty: 1. Pokud nedojde k řádnému předání a pkvzetí díla ve výše uvedeném terminu,
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, nejméně však 100 kč za každý j jen započatý
den prodlení. 2. Pokud nedojde k odstraněni vady v záruční době do 10 dní od obdíženl
písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatf zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 KČ
za každý den prodlení.
Dalšf ujednání:
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není
podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany pnohlašujl, že skutečnosti uvedené v této objednávce
nepovažují za obchodnf tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávajl, že objednávku
zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
vyřizuje: Zdeněk KamsRel. 469 657 124 Objednávka OIN č. 58112019
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