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OBJEDNÁVKA: 9432100017

Objednávka na kontrolu a opravu zařízení RX modulu HF14b radiového převaděče P1 „Varovného
informačního systému (VIS) města Brna“

Na základě vaší cenové nabídky obdržené dne 30. 11. 2021 potvrzujeme u Vás opravu zařízení RX modulu
HF14b radiového převaděče P1 v rámci servisní činnosti „Varovný informační systém (VIS) města Brna“.
Práce spočívaly v diagnostice a opravě zařízení RX modulu HF14b radiového převaděče P1, a to výměnou
za nový kus – diagnostika, výměna nové desky HF14b, Upgrate FW nové desky na verzi 2.19, kontrola
a seřízení modulu Tx.

Popis závady: K předmětné havárii – závadě došlo dne 21. 6. 2021, kdy bylo zjištěno dle kontrolní činnosti
pracovníky Odboru VLHZ MMB, že převaděč P1 je dle sytému nefunkční – převaděč vykazuje neaktivní
vstupy. Dne 30. 6. 2021 bylo technikem subdodavatelské firmy Colsys s.r.o. určeno, že jsou vadné moduly
převaděče P1 a ty byly vyměněny za náhradní díly. Vzhledem k tomu, že se jedná o systém veřejného
informování obyvatelstva bylo nutné provést okamžitou nápravu závadného stavu. Poškozený modul byl
reklamován a zaslán na opravu. Na základě kontroly v rámci reklamace bylo zjištěno, že poškození bylo
způsobené elektrickým výbojem – bleskem.
Dne 6. 9. 2021 obdržel Odbor VLHZ MMB e-mail subdodavatelské firmy Colsys s.r.o. o vystavení
objednávky ve věci řešení pojistné události – poškození modulu RX HF14b po zásahu elektrickým výbojem.
Odbor VLHZ MMB požadoval od subdodavatele vyjádření k účinnosti instalované ochrany před bleskem
v souvislosti s poruchou na výše uvedeném převaděči, které obdržel dne 20.10. 2021. Následně dne
4. 11. 2021 Odbor VLHZ MMB požádal Odbor rozpočtu a financování MMB o možnost úhrady objednávky
na základně pojistné události SmB – Fond krytí škod SmB. Na základě konzultace bylo zjištěno, že tuto
událost nelze z fondu krytí škod provést, a proto bylo rozhodnuto, že dojde k uhrazení opravy z prostředků
Odboru VLHZ MMB. Práce byly provedeny v souladu s přílohami této objednávky - email s cenovou
nabídkou na opravu modulů TX a RX převaděče P1, odborný technický posudek k provedené opravě
převaděče P1 a fotodokumentace poškozeného převaděče P1.

CENA BEZ DPH: 21.370,- Kč
DPH (21%): 4.488,- Kč
CENA CELKEM S DPH: 25.857,- Kč
TERMÍN PLNĚNÍ: od 06/2021 do 12/2021
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MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou po ukončení činnosti (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Souhlas s objednávkou potvrďte mailem. Odsouhlasením této objednávky berou
účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění a obsah této objednávky bude uveřejněn v registru smluv zřízeném MV ČR,
a to dle ust. § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek zde
uvedených.
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavatel

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Veronika Štefanová, referent státní správy, Odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství MMB

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

ADRESA PRO DORUČENÍ FAKTURY: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství, Kounicova
67, 601 67 Brno

S pozdravem

JUDr. Marta Kolková
vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

Akceptace objednávky:
V Kladně dne: 2. 12. 2021

PŘÍLOHY:
1. Email s cenovou nabídkou na opravu modulů TX a RX převaděče P1
2. Odborný technický posudek k provedené opravě převaděče P1
3. Fotodokumentace poškozeného převaděče P1


