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OBJEDNÁVKA: provedení el. revize 11 ks energetických sloupků VES v prostoru náměstí Zelný trh a

Dominikánské náměstí - objednávka č. 9561900112

Vážený pane řediteli

Odbor investiční MMB z pozice zástupce vlastníka energetických sloupků VES v prostoru náměstí Zelný trh a
Dominikánské náměstí jako součást veřejného osvětlení, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a
s odkazem na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §11 odst.1 a 2, (in-house výjimka) a
„Smlouvy o obstarání staveb veřejného osvětlení a staveb kolektorové sítě města Brna“ - ev. č. 57999305 ze
dne 28.1.2000, ve znění pozdějších dodatků u Vás objednává:

- provedení elektro-revize na 11 ks podzemních rozvaděčů veřejného osvětlení na parcele č. 397 a
509/3 v k.ú. Brno-město, tzv. VES (výsuvných energetických sloupků). Důvodem je uplynutí data jejich
platné elektro-revize.

V Příloze č.1 této objednávky je uvedena CN. Předběžná kalkulace byla odsouhlasena.

Dokončení prováděné elektro-revize požadujeme nejpozději do konce 14.9. 2019.
Celková cena za vypracování elektro-revizí, činí podle předběžné kalkulace:

21.086,00 Kč
4.428,06 Kč

25.514,06 Kč
14. 09. 2019
fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

CENA BEZ DPH:

DPH (21%);

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Provedené práce vyúčtujte na náš účet vedený u Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova

1929/62, 140 00 Praha 4. Na faktuře uveďte jako variabilní symbol evidenční číslo objednávky 9561900112

, 602 00 Brno.Jako odběratele je nutno uvést statutární město ^rj^-^ipniiriikánské náměstí 196/1
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PŘÍLOHY:

- cenová nabídka.
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Mikulášek František (Magistrát města Brna)

Od:

FW: Revize VES - požadavek. - cenová nabídka

Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den,

Na základě vašeho požadavku a dle termínů příslušných norem a předpisů byly provedeny revize VES na Zelném trhu

a Dominikánském náměstí.

Náklady na provedení revizí - cenová nabídka:

Dominikánské náměstí

Počet hodin

20hod

Provoz vozidla

lOkm

4ks sloupku, hlavní rozváděč a zpracování revize,

celkemhodinová sazba

395Kč
kilometrová sazba

21Kč

7900Kč

210Kč
8110Kč

Zelný trh

Počet hodin

32hod

Provoz vozidla

16km

7ks sloupku, hlavní rozváděč a zpracování revize,

celkem

12640Kč

hodinová sazba

395Kč
kilometrová sazba

21Kč 336Kč
12976Kč

Celkem: 21086Kč % 1916,91Kč

Na základě kalkulace skutečných nákladů na provedení revizí, viz předchozí, byla cena za jeden kus VES stanovena na

1916,91Kč bez DPH. Celková částka za 11 sloupků tedy činí:

21 086,-Kč bez DPH X

V případě akceptování této cenové nabídky prosím o zaslání objednávky na tuto částku

Přeji pěkný den
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