OBJEDNÁVKA č. DO202100054
Objednavatel:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
Kontaktní osoba:

Dodavatel:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21,
413 01 Roudnice nad Labem
Komerční banka, a. s.
94-3484550247/0100
00 264 334
Živec Václav, Spravaomrm1, XXXXXXXXXXXXXXXX,

PK dopravní s.r.o.
Lidická 811
43801 Žatec
04166205

Předmět dodávky:
Objednáváme u Vás výkon TDS na stavbu Rekonstrukce komunikace
Švermova v Roudnici nad Labem.
Předmětem plnění TDS budou zejména níže uvedené činnosti.
 seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby,
 dodržování podmínek dotačních titulů v případě, že by zadavatel našel vhodný dotační titul,
který by bylo možné využít a zažádal o něj,
 účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště,
 přítomnost při dozorování stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu
činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři
dny osobní kontrolou staveniště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč.
zápisu do stavebního deníku,
 projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují
parametry stavby,
 kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek,
 kontrola těch částí dodávek (díla), které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se
stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na
odstranění případných vad projektu,
 sledování jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací, kontrolu jejich výsledků,
 sledování vedení stavebního deníku a provádění zápisu do něj,
 kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv,
 příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby,
 kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí
dokončené stavby,
 neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv
především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,
 kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby,
 kontrola zajištění a zabezpečení stavby,
 uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky zhotovitele
stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
 účast na jednáních projektového týmu a spolupráce s autorským dozorem projektanta,
 kontrola dodržování platných ČSN a TNI na prováděné práce,





implementace případných připomínek ze strany státních orgánů a zadavatele,
kontrola dodržování BOZP,
kolaudace stavby.

Cena: max. 114.950,- Kč vč. DPH
Dodací lhůta: začíná běžet dnem zahájení prací a končí kolaudací stavby (předpoklad 31.8.2021)
Způsob dodání: dle domluvy
Datum a místo vystavení:
02.02.2021, Roudnice nad Labem
Objednávku vystavil: Živec Václav, Spravaomrm1
Splatnost faktury je 30 dní od dodání a zaevidování na podatelně městského úřadu v Roudnici nad
Labem.

Schválení vedoucího odboru: Mann Robert

