ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 02PA-000488
Objednatel:

Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56
Nusle, 14000 Praha
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: JUDr. Pavel Kašpar
Adresa: 257 44 Lešany 116
IČO: 62380311
DIČ:
Kontaktní osoba:

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 provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle,
14000 Praha
Kontaktní osoba Objednatele:
Kontaktní osoba ve věcech majetkoprávních:
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000
Praha
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 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 smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv44),
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je
Stránka 1 z 2

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: Poskytnutí služeb, které spočívají v majetkoprávním vyvedení
stavebních objektů D3, 0309/III z majetku ŘSD ostatním správcům (obce, kraje). Konkrétní
požadavky a postup prací je popsán v Příloze č. 1 - Specifikace služeb této Objednávky.
Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.3.2021
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 242 890,00 / 293 896,90
V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele Dusan.Blazek@rsd.cz
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:
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Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Podrobná specifikace předmětu plnění
Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v majetkoprávním vyvedení
stavebních objektů D3, 309/1II z majetku ŘSD ostatním správcům (obce, kraje).
Seznam stavebních objektů k vyvedení v rámci zakázky:
1. Smlouva JčK SO 105 a 212.2
2. Smlouva o přeložce drobného vodního toku, SO 304
3. Smlouva o přeložce komunikace SO 103
4. Smlouva o přeložce odpadu z vodojemu SO 302.2
5. Smlouva o přeložce vodovodu SO 301
6. Smlouva o přeložce vodovodu SO 302
7. Smlouva o realizaci stavby SO 303
8. Smlouva o úpravě drobného vodního toku 305
9. Smlouva Obec Úsilné SO 104 a 203
Objednatel předá zhotoviteli k výše uvedeným smlouvám následnou dokumentaci:
1. Koordinační situaci stavby (Záborový elaborát stavby)
2. Originály geometrických plánů po stavbě, týkající se všech objektů
3. Smlouvy s budoucími správci/vlastníky, popřípadě další smluvní dokumentaci, která je pro činnost
převedení zásadní
4. Předávací protokol o předání příslušného stavebního objektu do správy
5. Konečné vyúčtování Stavebního objektu
6. Vzorovou smluvní dokumentaci objednatele

Předmět plnění (Jednotlivé body odpovídají číslům položek Přílohy č. 2):
1. Zpracovatel vyhotoví z dostupné dokumentace souhrnný záborový elaborát nad aktuálními daty
z katastru nemovitostí, který předá objednateli ke kontrole zasažených parcel a vlastnictví. Pato
položka se týká kompletní trasy stavby D3 309111
2. Pro každý stavební objekt zhotovitel vyhotoví podklad, ze kterého bude patrný soulad nebo nesoulad
kolaudačního rozhodnutí a geometrických plánů po stavbě
3. V případě souladu vyhotoví formulář žádosti vkladu do katastru nemovitostí a tento předá
objednateli k podpisu, po podepsání podá na podatelně KN
4. V závislosti na smlouvě s budoucím správcem a stavu věcí po stavbě navrhne způsob a objem
předání a postupu jednání s následným správcem a tento předá objednateli ke schválení
5. Po schválení návrhu postupu připraví smlouvu a tuto projedná s objednatelem a zajistí její potvrzení
6. Zajistí kompletní jednání s budoucím majitelem a správcem za účelem předání v převedení všech
dotčených stavebních objektů a nemovitostí, včetně zajištění podpisů.
7. Zhotovitel bude vést kompletní dokumentační agendu pro další archivaci u objednatele, zejména pro
další účetní potřeby a také pro případné vyvedení jiným způsobem než smluvním
8. Zhotovitel ocení ostatní náklady spojené s agendou (cestovné, poštovné, telekomunikační služby
aj..).

Pozn.: Případné více tisky potřebných GP jsou rozpočteny v ceně

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny
Akce: D3 309/111 Vyvedení stavebních objektů pod provozními škodami
Číslo položky
1
2
3
4
5
6
7
8
celková cena bez
DPH 21%
cena vč. DPH

Název položky
Zpracování souhrnných vstupních podkladů do podoby souhrnného ZE
Zpracování vstupních podkladů a volba postupu
Sestavení žádosti o zápis do katastru nemovitostí + zajištění podpisů ze strany objednatele
Zajištění schválení navrhovaného postupu objednatelem
Příprava příslušné smlouvy a zajištění schválení a podpis této smlouvy objednatelem
Jednání s konkrétními vlastníky (obce, kraje, státní instituce),zajištění podpisů příslušné smlouvy protistranou
Příprava všech dokladů pro předání spisu do archivu objednatele, kooperace s objednatelem při účetním vyvádění položek
Ostatní náklady (cestovné, poštovné, telekomunikační služby apod.)
DPH

fakturace bude skutečně provedených činností

MJ
kpl
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Počet MJ

Cena za MJ

Cena
i
i
i
i
i
i

242 890,00
51 006,90

293 896,90

