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Průcha Luboš Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 199783072/ 0300 IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Tel., 386720201 Fax: 386351900 E-mail: pruchal@kraj-jihocesky.cz
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Dodavatel:

IČ: 62508822 DIČ: CZ62508822 

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 

Průběžná 48

37004 České Budějovice

OBJEDNÁVKA

Číslo obj.: Ze dne: Vyřizuje: Telefon:

000257/20X8 02.03,2018 Basfk Jan Ing. 386720214

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:

Výkon koordinátora BOZP "Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek 
demolice okálu" - v rozsahu požadavků dle přílohy.
Předpokládaná cena dle nabídky: 94 380,- Kč vě. DPH.

Fakturační adresa:

Jihočeský kraj 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 

1Č: 70890650 

DIČ: CZ70890650

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD

°dbor veřejných 2akázek a investic 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 české Budějovice (6)

^ l'jr^8cí x
Průcha Luboš Ing.
vedoucí odboru

Dodavatel bere m védoml, íe objednávka, jejíž pltiíni převyjgje íástku 50.000,- Kí bei DPH, bude zvefejnlna v tegislra smluv zřízeného podle zákona {. 340/2015 Sb, o rcgistiu

Faktury, kteří posílíte pount elektronicky (mailem} lasllejte na e-mall podatelny: posta@kraj-jlhocesky.ci 

Informace pro plátce DPH

Při fakturaci uvádljlerfa datový doklad pouze úlet zvetejirfný u spiivce dani podle ustanoveni § 109 odst 2 písni e) zákona í. 235/2004 Sb., o DPH ve zolnl ppzdljitch 
předpisů V opačném připadl se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na Met Vašeho spiivce dani podle $ 109a jmenovaného zákona Totéž platí í v připadl, že sc 
sunete nespolehlivými plátci podle 5 109 odsl 3 téhož zákona.

*KUJCP01B1IYD*



Příloha č. 1 k objednávce na výkon koordinátora BOZP

Požadavky k výkonu koordinátora BOZP

1. Touto objednávkou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 až 18
zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to
při realizaci stavby:

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha
Písek, demolice okálu“

Místo stavhy: Písek - Logry, Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek
Projektant: Šumavaplan s.r.o., Krátká 98, 342 01 Sušice
Zhotovitel stavby: dle výběrového řízení

Předpokládaný termín zahájení stavby: duben 2018
Předpokládaný termín ukončení stavby: duben 2019 (max. 12 měsíců)

2. Výkon činnosti koordinátora bude probíhat od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí
dokončené stavby zadavatelem stavby, případně, nastanou-li předpoklady podle zákona č.
309/2006 Sb., na výzvu zadavatele stavby též při odstranění vad a nedodělků po převzetí
stavby, nejpozdčji však do kolaudace stavby. Koordinátor je srozuměn s tím, že termín
zahájení, resp. ukončení stavby uvedené v odst. 1 je pouze orientační a bude zadavatelem
stavby upřesněn.

3. Odměna za výkon Činnosti bude účtována a proplácena měsíčně, a to až do 95 % odměny
celkem, pokud nebude dohodnuto jinak. Zbývajících 5 % bude účtováno a proplaceno po
předání stavby zhotovitelem a po odstranění vad a nedodělků stavby.

4. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu na základě faktury, kterou
koordinátor vyhotoví a předá zadavateli stavby. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového
dokladu a náležitosti podle příslušných právních předpisů.

5. Vystavenou fakturu zadavatel stavby uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne
jejího doručení na adresu koordinátora. Závazek zadavatele stavby zaplatit fakturu je splněn
odepsáním fakturované částky z jeho účtu ve prospěch účtu koordinátora.

6. Podklady pro výkon činnosti koordinátora jsou zejména příslušná projektová dokumentace
pro provádění stavby, smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění, stavební
povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby. Podklady budou
zadavatelem předány nejdéle do týdne od potvrzení objednávky.

STAVEBNÍ P0OADHA.Ípo! sro.
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