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Tímto u Vás objednáváme stavebně technický průzkum a statické posouzení lávky přes řeku Otavu v Písku. 
Lávka vede z Nábřeží 1. máje na sídliště Portyč. Rozsah prací bude proveden v souladu s cenovou nabídkou ze 
dne 20.02.2020 adresovanou na MSP s.r.o. - p. Hrádek. Náklady se zajištěním omezení, řízení DIO, výškovou 
techniku, mechanizaci a její obsluhu zajistí objednatel resp. MSP s.r.o. Písek. V závěru posudku musí být 
uvedeno jednoznačné stanovisko, zda lávka pro pěší je v současném technickém stavu možná provozu či 
nikoliv, pokud ano, tak za jakých podmínek (stanovit plán údržby a revizí) a případně vyspecifikovány 
podmíněné opravy konstrukcí.  
Termín:  průzkumné práce do 14 dnů od předání 
   Vypracování a předání Expresní zprávy ve třech písemných vyhotoveních (+ 1x CD)  - do 2 měsíců po 
ukončení polních prací (nejzažší termín předání posudku: do 15.7.2020).  
Cena:   493 640 Kč bez DPH dle cenové nabídky z 20.2.2020 
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V příloze faktury uveďte položkový rozpočet. 

Pokud se jedná o ekonomickou činnost města a předmět fakturace spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., na fakturu uveďte: Daň odvede zákazník.  

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem k datu uskutečnění zdanitelného plnění, hodnota odpovídající DPH 
bude hrazena přímo na účet příslušného správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH č. 235/2004 Sb. 

Ing. Václav Filip      Josef Lejčar      
vedoucí odboru správce rozpočtu 


