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OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás, předložené cenové nabídky ze dne 31.7. 2017 výkon autorského dozoru a

aktualizaci vyjádření správců IS a DOSS při realizaci stavby „Mladých Běchovic“ na Praze 9:

Mladých Běchovic1. Název stavby:

2. Číslo stavby:

3. Objednatel:

999324

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ě. 20059

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,

IČ: 03447286,

CZ 03447286

PPF Banka, a.s.,

2023100003/6000

DIČ:
Bankovní spojení:

ě. úětu:

4. Předmět plnění:

Aktualizace vyjádření správců IS a DOSS.

V rámci výkonu autorského dozoru budou dodrženy následující parametry:

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování

základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací

ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové

dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem,

pokud je takového schválení třeba.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), bude vykonávat

autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s

ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění"), a to zejména v

rozsahu níže specifikovaných činností:

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této

smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k

dokumentaci,

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních

zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,

IČ: 034472S6, DIČ: CZ03447286
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e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové

dokumentaci

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které

byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány

vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním

povolení

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na

stavbě,

1) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a

stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako

závazná,

m)svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II.

odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby

objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované

stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a

nedodělcích a jeho předání objednateli,

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou

projektovou dokumentací.

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do

stavebního deníku.

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové

dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např.

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu

prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

vyjádření do 4 týdnů od objednání, AD po dobu výstavby5. Doba plnění:

dle cenové nabídky 89.800,00 Kč bez DPH (108.658 Kč vč. 21%DPH)6. Cena:

7. Místo plnění: Praha

8. Zástupce zadav h technických (TDI): Ing. Hronová , email:



9. Platební podmínky:

- Faktury budou vystaveny na objednatele: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. se

sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, zapsaná vOR vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 20059, IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286

Faktura bude vystavena po předání plnění objednateli, součástí faktury bude předávací protokol.

Na faldům prosím uvádějte číslo naší objednávky.

- Doba splatnosti faktur bude 21 dní. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající

náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto

vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude

doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího

doručení zasláním odpovědi objednateli na uvedou e-mailovou adresu ve znění: „Akceptujeme

objednávku č.objednávky . . ze dne

čel
;2 3 3.

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom

stejnopise obdrží objednatel a dodavatel.

V Praze dne:

SPRÁVA KOMUNIKACI
hl. m. PRAHY, a.s.

ka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

Technická správa komun s.
Ing. Jiří Ma

ředitel investičníh






