
I ° IStatutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor investiční

B r n

NAŠE Č. J.:

SPIS. 2N.:

MMB/0112248/2022

Ol/MMB/2260/2022 SEBAK spol.s r.o.

Kudrnova 447/27
620 00 Brno
IČO:60696834

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM:

POČET LISTŮ:

22.2.2022

02

OBJEDNÁVKA: Rekonstrukce Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény a Nové scény -

inspekce kanalizace

Objednáváme tímto u Vás inspekci stávající vnitřní kanalizace v objektu Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské

scény a Nové scény, Zelný trh 9, 602 00 Brno.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Zajištění čištění a revize TV kamerou vybrané ležaté a svislé vnitřní kanalizace

v rozsahu dle nabídky ze dne 10.2.2022, která je přílohou této objednávky

Celková cena se sjednává ve výši 43 880,- Kč bez DPH.

Termín plnění bude sjednán dohodou s vedením divadla v návaznosti na provoz objektů,
nejpozději do 60 kalendářních dnů od data vystavení této objednávky

Místem plnění jsou objekty Centra experimentálního divadla - Domu pánů z Fanalu,
Alžbětinské scény a Nové scény, Zelný trh 9, 602 00 Brno.

Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této objednávky bude uhrazena po dokončení
inspekce kanalizace a předání závěrečné zprávy. Podkladem pro platbu Objednatele
bude daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne,
ve kterém bylo plnění Zhotovitele dle této objednávky protokolárně převzato
Objednatelem. Splatnost faktury se sjednává lhůtou 21 dnů od jejího doručení
Objednateli. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a doručena Objednateli
prostřednictvím jeho datové schránky. FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

CENA PLNĚNÍ:

TERMÍN PLNĚNÍ:

MÍSTO PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

Vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Příloha: cenová nabídka Zhotovitele ze dne 10.2.2022
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O©bclk, spol . s r.o.
—SebakPracoviště : Šámalova 81, Brno <§>

ROZPOČET INSPEKCE a ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

IČ : 60 69 68 34

DIČ : CZ 60 69 68 34

Gsm :

www.sebak.cz

Objednatel:

Statutární město Brno, Magistrát města Brna ( Ol) IČ :44992785

Dominikánská 264/2,601 69 Brno DIČ : CZ 44992785

e-mail:

Gsm :

Objekt: Zelnv trh 9, 602 00 Brno. Divadlo Husa na provázku

Akce : Čištění a revize TV kamerou, vybrané ležaté a svislé vnitřní kanalizace.

Termín zahájení prací:

Předpokládaná časová náročnost v terénu:

dle domluvy

2 dny

Stručný po pís prací:

1) příprava kanalizace pro prohlídku TV kamerou tlakovým vozem nebo elektromechanicky

2) revize kanalizace TV kamerou : celkem DN 100-200 délka cca 210 m

Co ie ve Vašem případě zapotřebí k provedení prací:

1) zajištění přístupu k místům čištění a revize (veškeré místnosti v suterénu budovy), plochá střecha a
půdní prostory

2) umožnění napojení se na vodovodní síť a umožnění odběru el. energie 230 V /16 A
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Cena Cena
jednotková celkemMnožství celkemMJPopis

Doprava mechanizmů

440,00 880,00výjezd 2,000Tlakový vůz s TV kamerou

880,00Doprava mechanizmů

Ležatá kanalizace vnitřní

Inspekce ležaté kanalizace DN 100-200 TV kamerou vč. DVD záznamu
a revizní zprávy dle ATV nebo EN 13 508. V ceně je započítána práce
techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za provádění
vlastní revize kanalizace, vč. jejího následného zpracování 1 ks
protokolu dle aktuálních norem a 1 ks záznamu na DVD nosič. Včetně
přípravy kanalizace tlakovým vozem nebo elektromechanicky pro
prohlídku TV kamerou.

120,000 210,00 25 200,00m

Zaměření polohy kanalizace rádiovou sondou {možné označení v
místě barevným sprejem, nebo přibližné zakreslení do dodané mapy).
Vytyčení do hloubky kanalizace cca 3m pod povrchem, bez vnějších
rušivých vlivů.

80,00 4 800,0060,000m

3,000 300,00 900,00ksDemontáž a montáž WC / výlevky

600,003,000 200,00Demontáž a montáž čisticího kusu ks

31 500,00
Ležatá kanalizace vnitřní

Svislá kanalizace vnitřní

Inspekce 6x ležaté kanalizace DN 100-200 TV kamerou vč. DVD
záznamu a revizní zprávy dle ATV nebo EN 13 508. V ceně je
započítána práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za
provádění vlastní revize kanalizace, vč. jejího následného zpracování
1 ks protokolu dle aktuálních norem a 1 ks záznamu na DVD nosič.

10 800,0090,000 120,00m

1,000 300,00 300,00ksDemontáž a montáž WC i výlevky

Zbudování vstupů do kanalizace: vyříznutí otvoru cca 10 x 10 cm a
jeho překrytím segmentem PVC potrubí.

400,00 400,00ks 1,000

11 500,00
Svislá kanalizace vnitřní

43 880,00
Ležatá a svislá kanalizace celkem bez DPH

Celkový počet jednotek t, m, ks je zde pouze odhadnut. Účtováno bude skutečné množství!
Jednotkové ceny jsou platné při celkovém uvedeném množství a změně +/- 20 % celkového
objemu uvedených plánovaných prací.

Platnost nabídky do : 10.5.2022

V Brně dne 10.2.2022
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