
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim IČO: 00270211
Odbor INVESTIC

Oddělení investic E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - pobočka Chrudim, č.ú. 104109190/0300

ZHOTOVITEL: 

Zadávací podklady:

Cena: 89 540,00 Kč

Termín plnění: do 28.06.2018

Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA

                           vedoucí oddělení Odboru investic 

V Chrudimi dne  27.03.2018

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn 

postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Záruční doba: 36 měsíců nebo do doby dokončení díla, pokud bylo dílo do 10ti let zahájeno, s vyjímkou eventuální změny

1.     Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky (smlouvy) bez povinnosti platit jakékoliv náklady, ušlý zisk

nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.  

                         zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.

Předmět plnění: Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) na akci "Výstavba cyklostezky v ulici 

Dašická, Chrudim, část přes železniční přejezd". Příkazník bude zajišťovat pro příkazce jeho jménem zastupování při provádění, 

dozorování a při dílčích a konečných přejímkách služby v rozsahu: seznámení se s PD pro provedení stavby, s obsahem předložených 

smluv, souhlasem s provedením stavby, odevzdání a převzetí staveniště GDS, účast a vedení jednání (předání staveniště, kontrolní 

dny, předání hotové stavby) příkazce, projektanta a zhotovitele stavby, kontrola dodržování podmínek souhlasu s provedením stavby, 

vyjádření dotčených orgánů, kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN a závazných pokynů výrobců 

materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů konstrukcí a prací, zajišťování dokladů a provádění 

těchto uvedených prací, zajištění provádění kontroly těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku. Průběžné informování příkazce o všech závažných 

okolnostech průběhu stavby, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných dokladů - soupisů prací pro vystavení faktur, 

sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho, účast na kontrolních dnech a pracovních výborech 

akce, kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu, dohled nad GDS při zaznamenání všech odchylek do PD skutečného 

provedení stavby, příprava podkladů pro odevzdávání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění přejímky díla a předání 

předávacího protokolu k podpisu příkazcovi, převzetí sjednaných dokladů od GDS, kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby a 

zajištění přejímacího řízení díla a kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

Tato objednávka a nabídka ze dne 27.03.2018.

Maximální celková cena včetně DPH dle nabídky činí 

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo      255 /1/18/08      

Ing. Zdeněk Šmejkal, Znalecká a realitní kancelář Pardubice,                      

Žádná ze stran se nepovažuje za stranu slabší ve smyslu Občanského zákoníku.

Škroupova 561, 530 03 Pardubice                                                                      IČ: 132 28 790

Za zhotovitele:

Smluvní pokuty a další ujednání:

2.     Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení. 

Další ujednání:

2.    Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová, tel. 469 657 128                                                                                       OIN 203/2018

Každá vystavená faktura musí v příloze obsahovat zhotovitelem potvrzenou kopii objednávky. 

3.     Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla 

za každý i jen započatý den prodlení.

1.     Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle 

českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku 

zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

Za objednatele:        Ing. Soběslav Dušek

mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

