ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 66EU-005083 (uvádějte při fakturaci)
Číslo dodavatele:
ISPROFÍN/ÍSPROFOND:

1/22 Loučím »Libkov - TDS
Objednatel.”

Dodavatel;
Obchodní jméno: JILAM s.r.o.
Adresa: alej Svobody 881/56,323 00 Plzeň
Bankovní sj
Číslo účtu:
IČQ:279740Í4
DIČ: CZ27974014
Kontaktní osoba:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
B ankovní:
Číslo účíu:|
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

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.
M ísto plnění; sil. 1/22 v km 22,201 - 24,301
K ontak tn í osoba

Kontaktní osoba ve věcech technických;
F a k tu ru jte; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
O bchodní a platební podm ínky; 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. Podřízením přijeti (akceptací) této objednávky se
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakým ikoliv změnami jejího obsahu,
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registra smluv zřízeným zákonem č. 340/2015
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Sb.s 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 registra smluv. Objednatel je oprávněn
kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné
výpovědi Dodavateli, a ío i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty
nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.
Z áru čn í lifcůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás; výkon technického dozoru stavby TDS
Termín plněni;
- po dobu výstavby rok 2021, předpoklad trvání 2 měsíce, nejpozděži do 31.12, 2021.
F akturace; jednorázová po skončení stavby, podkladem bude odsouhlasený 'výkaz hodin
Celková hodnota objednávky v Kč;
Cena bez DPH;
D PH 21% ;

166 400,34 944,-

C ena celkem s DPH; 201 344,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím
e-mailu
zaslaného
do
e-mailové
schránky
Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto
Smlouvou Občanským zákoníkem.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Příloha č. 2 - Položkový rozpis cen}/'
Příloha č. 3 —Smlouva o zpracováni osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO
V Plzni dne
Za Objednatele:

i z- m

V Plzni dne 11.12.2020
Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Jedná se o výkon činnosti technického do: :oru stavby (TDS) na uvedené stavbě po dobu její
realizace.

Rozsah činnosti TDS:
a) v průběhu stavby:
- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na
stavbách pozemních komunikací”, schváleného MB - QPK čj. 51/2019-120TN/1 ze dne
16.7.2019 s účinností od 1.8.2019
- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotli vých objektů
- zajistit včasné projednání eventuelních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek
odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice
příkazce
- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti
na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných
prací a hlášení o stavu stavby
- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
- spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby
- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem
zajišťovaných
- dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat
dokumentace dokončených částí stavby
- kontrolovat dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací
- spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich
výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi
- předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištění písemných vyjádření autorského
dozoru přiložit rovněž své vyjádření.
- připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (.změny, vady, nedodělky)
- připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb, - stavební
zákon, v platném znění
b) p® skončení stavby:
- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem
- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých
termínech
- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem
Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce
odpovědného jednat ve věcech technických.
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Příloha L 2 - Položkový rozpis ceny

činnost
Činnost TDS na stavbě

MJ
hod

Činnost TDS - příprava mimo stavbu

hod

počet
MJ

sena za MJ

cesia eeiksřn

počet
MJ
cena za MJ
------------- í------------------

cena celkem

CENA CELKEM BEZ DPH:
DPH 21%
CENA CELKEM S DPH:

činnost
výkon činnosti TDS (včetně dopravy)

IWJ
hod

CENA CELKEM BEZ DPH:
DPH 21%____________
CENA CELKEM S DPH:

Předpokládaná doba 'trvání stavby v týdnech;
Předpokládaná pracovní doba na stavbě v hodinách týdně:
Předpokládaná pracovní doba mimo stavbu v hod. týdně - kancelářské
práce (příprava na kontrolní den, kontrola a schvalování KZP, TePř,
výrobků, SZZZ, vyplňování formulářů atd.)
Předpokládaná doba na zajištění odevzdání stavby, kontrola odstranění
vad a nedodělků, atd.
Celkem hodin:
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10
18

5
40
208

