Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191 /40a
779 00 Olomouc

*KUOLX01ITM6Y*

OBJEDNÁVKA
Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu
posta@olkraj.cz

Objednávka číslo:

2021/00339/01/OBJ
15.04.2021
30.09.2021

a uveďte číslo naší objednávky.

Datum vyhotovení:

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Dodací lhůta :

Dodavatel :

Odběratel :

Ing. Aleš Hanák

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a

IČO: 76170730

77900
Olomouc
IČO: 60609460

DIČ:

DIČ: CZ60609460
Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás výkon TD1 - technického dozoru investora na akci: “Pedagogicko psychologická poradna a speciální
pedagogické centrum Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Přerov“ dle Vaší nabídky ze dne
6.4.2021. Předmětem objednávky je výkon TDI zejména v činnostech:
- Pravidelné prohlídky stavby, kontrola dodržování podmínek správních rozhodnutí, sledování řádného vedení SD min. 2x
týdně. Spolupráce s pracovníky projektanta zajišťujícími AD a spolupráce s projektantem při odstaňování vad projektu
- Vyžadování a kontrola všech pracovních a dohodnutých zkoušek konstrukcí, materiálů a prací, včetně shromažďování
dokladů a protokolů o provedených zkouškách
- Kontrola postupu a způsobu výstavby. Vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a
technologických postupů a předpisů
- Kontrola části stavby, které budou v dalším stadiu zakryty
- Organizace a vedení kontrolních dnů stavby
- Průběžná kontrola čerpání rozpočtu, posuzování a projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem,
projednávání méněprací a víceprací majících vliv na cenu díla a délku výstavby
- Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby a provozu díla
- Shromažďování podkladů potřebných k předání díla
- Informování investora v průběhu realizace díla
- Po dokončení stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků
Akce je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj, IROP MMR ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18J 08/0011590.

Předpokládaná cena celkem:

48 500,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Kontaktní údaje:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

V.201&0523
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Olomoucký kraj
Odbor investic
a realizace investic

779 11

Olomouc

CENOVÁ NABÍDKA PRO VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
Stavba : ..PPP a SPC Olomouckého kraie - zvýšeni kvality služeb a kapacity
centra PPP Přerov11
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
7.7.2021
Předpokládaný termín ukončeni stavebních prací:
30.9.2021
Předpokládaná délka pracovní činnosti činí:
3,0 měsíce
Místo plnění TDS :
Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8, Přerov I - Město, 750 02
Sazby:
Návštěvy na stavbě:
2,5 hod. x2návštěvy za týden x 12 týdnů x 500,00,-Kč = 30 000,- Kč
Mimořádné návštěvy na stavbě :
2,5 hod. x 6 týdnů x 500,00,- Kč = 7 500 ,- Kč
Zápisy z KD:
1,0 hod. x 12 zápisů x 500,00,-Kč = 6 000,- Kč
Běžná agenda, VCP, MNP, kontrola fakturace, odstraňováni vad: cca 10,0 hod x 500,00,- Kč = 5 000,Kč
Cena celkem

= 48 500.- Kč

Celková cena za provedené práce TDS na akci „PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení
kvality služeb a kapacity centra PPP Přerov" činí 48 500,- korun českých.
Slovy : čtyřicetosmtisícpětset korun českých
Jedná se o cenu nejvýše přípustnou a obsahuje současně veškeré náklady nezbytné
k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností.
číslo účtu
S pozdravem a přáním hezkého dne.
V Nezamyslicích 6.4.2021

Ing. Aleš Hanák

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání
objednávky
Objednávka číslo:

Dodavatel:

2021 /00339/OI/OBJ

Datum vyhotovení

15.4.2021

ORG akce:

60001101377

Odběratel:
Olomoucký kraj
779 00 Olomouc

IČO:

Jeremenkova 1191/40a

76170730

DIČ

IČO:

60609460

Č. účtu:

DIČ:

CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: “Pedagogicko psychologická poradna a speciální pedagogické
centrum Olomouckého kraje ■ zvýšení kvality služeb a kapacity centra ■ PPP
Přerov"
Na základě dohody obou stran se termín dodání výkonu technického dozora
stavby (TDS) mění z 30. 9. 2021 na 29. 10. 2021 a navyšuje se i cena výkonu TDS
o 16 000,- Kč
a to z následujících důvodů:

16000

:
:

- Z důvodu uzavření cenového a termínového dodatku č. 1 k SOD s generálním
dodavatelem stavby.
Původní termín objednávky 7.7.2021 - 30.9.2021
Nový termín objednávky 7.7.2021 - 29.10.2021
Původní cena objednávky 48 500,- Kč
Navýšení ceny objednávky 16 000,- Kč
Nová celková cena objednávky 64 500,- Kč
a to vše na základě cenové nabídky dodavatele z 7.9.2021.
Akce je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj, IROP MMR
ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011590.
Akceptujeme tuto dohodu podpisem:
Dodavatel:

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje

:

L
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Olomoucký kraj
Odbor investic
a realizace investic
779 11 Olomouc

Věc : Žádost o uzavření dodatku na vvkon technického dozoru stavebníka
Stavba : ..PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšeni kvality služeb a kapacity
centra PPP Přerov"
Žádám Vás zdvořile o uzavření termínového a finančního dodatku na výkon
technického dozoru stavebníka výše uvedené stavby. Důvodem uzavření dodatku je
navázání na prodloužení termínu dokončení díla zhotoviteli výstavby.
Původní termín ukončení práce TDS :
Nový termín ukončení stavebních prací a práce TDS :

30.09.2021
29.10.2021
Prodloužení o :
1,0 měsíc
Původní počet hodin činil:
97 hodin / 3,0 měsíce
Nový počet hodin prodloužení - výpočet: 97,0 hodin / 3,0 měsice x 1,0 měsíc = 32,0 hodin
Sazby:
Stavba :
Cena celkem

32,0 hodin x 500,00,- Kč = 16 000,- Kč
= 16 000.- Kč

Celková cena navýšení pro uzavření dodatku na výkon TDS činí 16 000,00,- Kč s termínem
dokončení do 29.10.2021.
číslo účtu :
Nejsem plátce DPH.

Děkuji za kladné vyřízení.
S pozdravem a přáním hezkého dne.
V Nezamyslicích 7.9.2021
Ing. Aleš Hanák
IČ :76170730

