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VÁŠ DOPIS Č. J.:

PRATIS, s.r.o.
Štouračova 19
63500 BRNO
IČ: 47911638

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0678124/2021
SPIS. ZN.: 5400/OD/MMB/0678124/2021

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 03.01.2022
POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA č. 9542200031: Technická pomoc „Návrh odvedení dešťových vod z navrhovaného

parkoviště pro ZOO a pro navazující komunikaci technické infrastruktury“

Vážený pane inženýre,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních
smluv, u Vás objednáváme zpracování technické pomoci „Návrhu odvedení dešťových vod z
navrhovaného parkoviště pro ZOO a pro navazující komunikaci technické infrastruktury“.

Předmětem objednávky je zpracování návrhu odvedení dešťových vod z navrhovaného parkoviště pro ZOO
dle zakázky dopravně technická studie „Dolní louky, parkoviště pro ZOO a navazující aktivity – Kníničky“
(12/2021, PROCEDOP s.r.o.).

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši 15.000,- Kč bez DPH (18.150,- Kč
vč. DPH).

Termín plnění:
- Do 1 měsíce od potvrzení objednávky

Dokumentace bude předána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči.

Další smluvní podmínky:

zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla

v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory

cena bude zaplacena na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění Objednatelem na
základě předávacího protokolu, splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu
Brnu

Faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz,
objednatel doporučuje uvést do předmětu e-mailu název díla. Objednatelem preferovaný formát
faktury je ISDOC/ISDOCX.

v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. Použití § 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
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Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na 
adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou 
adresu: roreckova.iva@brno.cz. Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění 
povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv. 
 
Uzavřená smlouva o dílo (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem 
zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv. 

  . 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Ing. Bc. Pavel Pospíšek  
vedoucí odboru 
 
 

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum 


