
StatutárníměstoMladáBoleslav
Odbor stavebn í a rozvo je m ěsta

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

VYŘIZUJE:
TEL.: Dodavatel:
MOBILNÍ TEL.: AZ Pyro s.r.o.
E-MAIL: Vysoká 11
Č. JEDNACÍ: 27724 Vysoká
DATUM: 09.09.2021 IČ: 07895038

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2021/0761
Odbor stavební a rozvoje města

Obj ednáváme u Vás:

Označenídodávky Množství Jednotka Předpokládaná
cenacelkem

Nástavba domova seniorů - provedení kamerového
pyrotechnického průzkumu sedmi vrtů v
předpokládaných podzemních prostorech pod stávajícím
objektem bývalých kasáren v Mladé Boleslavi v objektu 1.00 70 490,- Kč
čp. 1390/11ul. Olbrachtova; v rozsahu dle přiložené
cenové nabídky
termín : první polovina října 2021
PředpokládanácelkovácenabezDPH 58256,00Kč
PředpokládanácelkovácenavčetněDPH 70489,76Kč

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění
nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plněni je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně vpříslušném registru
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i vpřípadě, že
v okamžiku uskutečněni zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna vpříslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Vpřípadě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění
uplatnit zvláštní 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vplatném zněni, bude příjemce zdanitelného
plnění o této informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce
zdanitelného přidané hodnoty uplatni a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně
poskytovatele za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané
ceny.

*nafaktuře včetně odboru
Splatnost doručení objednateli
Přílohoufaktury bude kopie objednávky.

1. Dodavatel tímto výslovnč souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích, při dodržení podmínek stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem ě. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být



bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

2. Objednávku v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost:

vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města

.Potvrzuji převzetí objednávky. AZ Pyro s.r.o.
14.9.2021

Fakturu zašlete na adresu:
Statutární město Mladá Boleslav

Bankovní spojení: Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295



AZPyros.r.o.
Sídlo: Vysoká 11, 277 24 Vysoká
IČO:07895038
DIČ:CZ07895038

Kontaktní údaje:

Datová schránka: y37vwyu

Vedoucíodděleni rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav
Komenského náměstí 128

AZ pyro s.r.o. ie držitelem:
všech oprávnění nezbytných pro provádění pyrotechnického průzkumu dle platné legislativy, a to:
- koncesní listiny s předmětném podnikání: „Provádění pyrotechnickéhoprůzkumu"
- Muniční licence ML 000052
- pracovníci jsou držiteli Muničního průkazu pro provádění pyrotechnickéhoprůzkumu
- pracovníci jsou držiteli potápěčského oprávnění pro provádění prací pod vodou CMAS, ISS

Provádíme následující druhy a způsoby pyrotechnických průzkumů dle zadání:

• Plošný pyrotechnický průzkum (stavební parcely, revitalizace, stavby dopravní infrastruktury)
• Lokální pyrotechnický průzkum (vrty, patky, drobné technologie)
• Pyrotechnický průzkum vodních ploch a toků (předchází čištění a rozšiřování zamořených vodních

ploch)
• Stanovení míry kontaminace plochy pyrotechnickým průzkumem (přibližné určení a ověření

zamoření určeného prostoru municí a muničními komponenty)
• Pyrotechnický dozor na stavbě - přítomnost technika při provádění zemních prací, průběžné měření

a součinnost s operátory zemních strojů (denní, dle harmonogramu prací, dle požadavku zadavatele)
• Vyhledávání kovových předmětů a inženýrských sítí
• Vyhledávání hluboce uložených feromagneticky vodivých a železobetonových předmětů nebo

leteckých pum s využitím magnetometrického měření

Vzhledem k dostatečnému počtu pyrotechniků (držitelů Muničního průkazu), je naše společnost schopna
pracovat na 2-3 různých lokalitách současně. To naší společnosti umožňuje zahajovat a realizovat jednotlivé
zakázkyve velmi krátkých lhůtách při současném dodržování vysokých standardů kvality.
Adresa. AZ PYROs.r.o.

Vysoká 11

277 24 Vysoká 10dat.

Společnostje zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309439



Schéma doplňujících průzkumných sond:

!

PŮDORYS 1:50

DOPLŇUJÍCÍPaOZKUMNÉ SONDY

Cenová nabídka:

Cenová nabídka je tvořena několika soubory činností v návaznosti na požadavky průběhu stavební činnosti
a vztahuje se na provedení pyrotechnického průzkumu podzemních prostor pod objektem Domova seniorů.
Pyrotechnický průzkum bude proveden po vyhotovení doplňujících průzkumných sond pro zajištění vstupů
do podzemních prostor. Následně bude zapařenými vrty spuštěno doplňkové osvětlení a inspekční kamerou
prověřena velikost podzemních objektů a bude-li to technicky možné tak tyto objekty budou fotograficky
zdokumentovány. Budou-li se v nich nacházet neidentifikovatelné předměty bude nutné objekty fyzicky
zpřístupnit a vizuální kontrolou se přesvědčit o bezpečnosti prostorů, zdali se v nich nenacházejí nebezpečné
předměty (munice, výbušniny, případně zbraně).
Jedině tímto způsobem bude možné předat tyto prostory bezpečné pro další stavební činnosti

Pozitivně identifikovaná munice bude následně zajištěna, zaevidována a neprodleně předána Policii České
republiky ke zničení.

„ Domov pro seniory Olbrachtova ulice 1390/II, Mladá Boleslav"
Pyrotechnický průzkum

Technologický postup, spráw ií řízen í 1 0 Kč 0 Kč
In sp ekce vyhotovených sond pom ocí kam ery + fyzická kontrola prostor 4 7 0 00 ,0 Kč 47 000 Kč
Fotodokum entace 4 0 0 0 ,0 Kč 4 000 Kč
Závěrečn á zpráva, fotodokum entace 1 5 0 00 Kč S 000 Kč
Doprava (3 x cesta 94 km, 1 krrV8 Kči km 282 8 Kč 2 256 Kč
Cena celkem Kč bez DPH 58 256 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné v rámci této nabídky do konce roku 2021.

Adresa: AZ PYROs.r.o.

Vysoká 11

277 24 Vysoká

Společnostje zapsánav Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309439
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Adresa: AZ PYROs.r.o.
Vysoká 11

277 24 Vysoká

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,vložka 309439
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Adresa: AZPYROs.r.o.
Vysoká 11
277 24 Vysoká

Společnost je zapsánav Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 309439
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