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AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavíčkova 840/1b
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638 00 Brno

OBJEDNÁVKA č. 1184 – 2021 - 523203
Na základě cenové nabídky ze dne 19.07.2021 objednáváme pro stavbu nazvanou pro účely
zadávacího řízení „Polní cesty C18, C19 a C20 v k.ú. Perná“ ( ve stavebním povolení je použit název
podle PD KPÚ Perná - realizační projektová dokumentace I.etapa ) aktualizaci projektové
dokumentace, která bude zahrnovat:
1) Provedení terénní pochůzky a aktualizaci plochy pro kácení dřevin a počet stromů na rozřezání
u C18 ( jsou na to dvě položky) , aktualizaci plochy dřevin ke kácení ke kácení u C19 i C20.
2) U všech tří SO ( C18,C19 a C20) je navrhována výsadba dřevin. Žádáme o kontrolu PD a
doplnění skladby dřevin pro výsadbu po konzultaci s AOPK, jak je uvedeno v PD ( …. skladba
dřevin bude konzultována s AOPK) .
3) Provedení aktualizace rozpočtu a soupisu prací na aktuální cenovou soustavu URS - 2 2021.
U každého SO žádáme vyčíslit odděleně náklady na stavební práce a samostatně na výsadbu
zeleně a u každého SO samostatně doplnit tříletou následnou péči o vysázenou zeleň pro
každý rok zvlášť. Žádáme předložení rozpočtu a soupisu prací ve formátech excel i „unixml“.
4) Plnění zahrnuje požadavek na bezplatnou aktualizaci rozpočtu na aktuální cenovou úroveň,
pokud by nepodařilo zahájit zadávací řízení koncem letošního roku 2021 ( maximálně 2x).
5) Ve VRN u každého stavebního objektu vypustit položku na informační tabuli.
6) Aktualizace seznamu parcel dotčených stavbou – původní parcela 2770 ( AOPK ) byla
rozdělena a pozemek dotčený stavbou je nově označen parcelním číslem 2770/3 a je nyní
nově evidován ve vlastnictví ČR – ÚZSVM a je uveden v přiloženém stavebním povolení.
Pozemek p.č. 2458 ( C20 ) uvedený v PD, již neexistuje.
Požadovaný termín plnění díla: do 15.10.2021
Zadavatel nevylučuje splnění před sjednaným termínem.
Cena díla:

celkem 69 000,00 Kč bez DPH ( 83 490,00 Kč včetně DPH)

Dílo (4x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD, případně dle dohody s vedoucím pobočky
prostřednictvím úložiště, rozpočet a soupis prací pouze digitálně) převezme pověřený pracovník
objednatele, který objednateli jeho převzetí písemně potvrdí. Tento pracovník provede kontrolu
předaného díla a vyhotoví protokol o předání a převzetí díla. V případě zjištění vad či nedodělků uvede
tyto v protokolu s uvedením lhůty jejich odstranění.
Bez tohoto protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami, nemůže být vystavena faktura.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury.
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Obě smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedené práce bude provedena formou faktury
bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních.
Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich
trvanlivost. Náležitosti faktury - daňového dokladu jsou stanoveny v ust. § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Faktura musí být vystavena na ODBĚRATELE: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3, IČ: 01312774, neplátce DPH. Ve faktuře bude uveden KONEČNÝ PŘÍJEMCE –
doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
pobočka Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. Na tuto doručovací adresu musí
být faktura ve třech vyhotoveních doručena.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na
převodu prostředků ze státního rozpočtu. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z
důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se
nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat
jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných
finančních prostředků ze státního rozpočtu.
V případě prodlení s dodáním díla prokazatelně zaviněného zhotovitelem, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
V případě, že souhlasíte s objednávkou, potvrďte prosím její přijetí ( může být el. podpis ) a vraťte je
objednateli.
Děkujeme.
S pozdravem
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

Příloha: Akceptace objednávky
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Přijetí objednávky

Potvrzujeme přijetí objednávky č.j. SPU 289103/2021/523203/Ka ze dne 12.8.2021 na
zpracování aktualizace PD pro stavbu Polní cesty C18,C19 aC20 v k.ú. Perná ( PD s názvem
KPÚ Perná - realizační projektová dokumentace - I. etapa) za podmínek uvedených
v objednávce.

V Brně dne: 23.8.2021

.........................................................
Za zhotovitele: xxxxxxxx

