
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
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vyřizuje:

tel.:

fax.:
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datum:

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

00066001

CZ00066001

7528/21/KSUS/KHT/DOS

Tereza Růžičková

21. 9. 2021

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352 215

190 00 Praha 9 - Vysočany

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2349/00066001/2021

Objednáváme u Vás:

č. žádanky: VZ-383/21

Název: Analýza úpravy investorské ceny - metodika použití koeficientů s ohledem na
aktuální stav na trhu veřejných zakázek

předmět objednávky MJ Množství cena vč. DPH
Část1: - Analýza problematiky -
Koncept dokumentu - základní
struktura - Vstupní projednání
(např. formou online prezentace)
s projednáním kocepce řešení

1,00 16 456,00

Část 2: - Zpracování důvodové
zprávy, analýza vývoje cen
stavebních prací a materiálů za
1.Q - 3.Q 2021, OTSKP a
invetorská cena pro stavby
menšího rozsahu, návrh
inflačních koeficientů- Projednání
a připomínky Objedntale,
zapracování připomínek

1,00 41 140,00

Část 3: - Dopracování čistopisu
vč. zapracování připomínek -
Výstupem bude Důvodová
zpráva a Metodika použití
koeficientů v odpovídající míře
podrobnosti

1,00 16 456,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka s DPH: 74 052,00

Celková částka bez DPH: 61 200,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní
činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji
ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a
obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.



Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH <b>číslo
objednávky</b> a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů
Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Tereza Růžičková
Referent

Přílohy:
Ind. CN - Investorská cena 2021 KSÚS.pdf



TJpředmět objednávky
cena včetně
DPH

termín
dokončení

množství
cena za jednotku
(bez DPH)

číslo činnosti cena bez DPHmísto realizace

Část1: - Analýza
problematiky - Koncept
dokumentu - základní
struktura - Vstupní
projednání (např. formou
online prezentace) s
projednáním kocepce
řešení

16 456,00 Kč13 600,00 Kč13 600,00 Kč1,00

Část 2: - Zpracování
důvodové zprávy, analýza
vývoje cen stavebních
prací a materiálů za 1.Q -
3.Q 2021, OTSKP a
invetorská cena pro stavby
menšího rozsahu, návrh
inflačních koeficientů-
Projednání a připomínky
Objedntale, zapracování
připomínek

41 140,00 Kč34 000,00 Kč34 000,00 Kč1,00

Část 3: - Dopracování
čistopisu vč. zapracování
připomínek - Výstupem
bude Důvodová zpráva a
Metodika použití
koeficientů v odpovídající
míře podrobnosti

16 456,00 Kč13 600,00 Kč13 600,00 Kč1,00



Referent  - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001 Sb. a
zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:

Souhlasím, dne 21. 9. 2021 13:59:01, Miroslav Dostál
(podepsáno elektronicky)

Příkazce operace  - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001
Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:

Souhlasím, dne 22. 9. 2021 7:40:28, Jan Lichtneger
(podepsáno elektronicky)

Správce rozpočtu  - osoba odpovědná dle z.č. 320/2001
Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:

Souhlasím, dne 22. 9. 2021 7:47:09, Jaroslava Jurková
(podepsáno elektronicky)

Referent - schváleno  - osoba odpovědná dle z.č.
320/2001 Sb. a zároveň dle z.č. 563/1991 Sb.:

Předat dál, dne 6. 10. 2021 13:54:26, Miroslav Dostál
(podepsáno elektronicky)


