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B Město Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk

XR
Vyřizuje:
Ing. Martin Dostál tel.:
e-mail:

v českých Budějovicích 14.6.2021

Cenová nabídka
V návaznosti na uplynuti předpokládaného termínu plněni výkonu činnosti TOS (květen -
listopad 2019 a duben - srpen 2020 = 12 měsíců) sjednaného v příkaznI smlouvě schválené
usnesením RM Vimperk č. 303 ze dne 12.3.2018. A v návaznosti na dodatky ke Smlouvě o dílo
se zhotovitelem STRABAG a.s. č. 841/TD/UA/2018/047, zejména dodatek Č.3 schválený
usnesením RM Vimperk Č.342 ze dne 12.04.2021, předkládáme cenovou nabídku na zajištěni
pokračováni služeb, dle výše zmíněné příkazní smlouvy.
Dodatek Č.3 k sod a schválený harmonogram stavby posouvá termín dokončeni a předání díla
na 06.12.2021. Dochází tedy k potřebě prodlouženi původní sjednané doby činnosti z roku
2018. Sjednaná délka 12ti měsíců uplyne v 06/2021. ProdlouženI vyvolané dodatkem Č.3
Smlouvě o dílo č. 841/TD/UA/2018/047 je tedy v rozsahu červenec-prosinec 2021. Níže si Vám
dovolujeme předložit cenovou nabídku na zajištění:

" výkonu technického dozoru stavebníka

pro akci ,,Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa"

Termin plněni:
Předpoklad realizace: červenec - prosinec 2021 (23. týdnů)

Rozsah činnosti TOS
Rozsah vykonávané činnosti: cca 2x týdně (včetně lx 14 dnů KD)

Nabídková cena za výkon tos (*detailní výpočet níže)

Sazba dle l Dopad změn I
původní ' Vliv inflace HMG Cena bez DPH DPH 21% Cena

ceny l v dodatku Č.3 l i s DPH
Činnost TDS 110 623,5 KČ l 10 998,5 KČ 13 500,- KČ 135 122,- KČ : 28 375,62 KČ ' 163 497,62 KČ

Dopravné Započtené v činnosti TDS
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Cenová nabídka zohledňuje předpokládané požadované navýšení délky činnosti TOS, dopad
dodatku Č.3, a vývoj stavebnictví za období od 2018-2021.

f
Inflace (zdroj www.czso.cz) :
Průměrná roční mira inflace v České republice v roce 2018 byla 2,1 %, v roce 2019 byla 2,8 %,
v roce 2020 byla 3,2 %; Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,5 %. (za měsíce
duben - červen 2021 vycházíme tedy z měs/čn/ výše inflace 0,5%)

Vliv inflace: původní sjednaná cena za služby TOS v 03/2018 byla 221247,-KČ bez DPH na
období květen-listopad 2019 a duben - srpen 2020 {tj. 12 měsíců).
Návrh cenové nabídky pro období červenec - prosinec 2021 (tj. 6 měsíců) vychází jako
221247 * 6/12 = 110 623,5 KČ.
výpočet nárůstu ceny vlivem inflace:
Cena po prorrňtnutí inflace: ({(110623,5 * 1,021)*1,028*)*1,032*)*(1,015)) = 121 622,- KČ
Vliv inflace = 121 622 - 110 623,5 = 10 998,5 KČ

Vliv zastiženého podloží a jeho dopad do organizace zbývající části výstavby. větší rozsah
prací zbývajIcIch na prodlužované období, než odpovídá průměrnému výkonu období
předcházejÍcÍch, vyvolá prodlouženi místních šetření.
Hodinová sazba hodiny * počet návštěv = 750*0,5*36 = 13 500,- KČ

Součet: 110 623,5 + 10 998,5 + 13 500 = 135 122,- KČ

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací uvedených v měsíčních
pracovních výkazech pracovníka vykonávajícIho TDS a KOO BOZP, potvrzených pověřeným
pracovníkem objednatele. Splatnost faktur 30 dní.

Doufáme, že Vás námi předložená cenová nabídka zaujala a těšíme se na připadnou
spolupráci.
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