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OBJEDNÁVKA

Č.9 62 22 00 022

"DPS Bedřichovická - 2.etapa" - objemová studie

Vážený pane architekte,

na základě Vaší cenové nabídky doručené dne 19.4.2022 si u Vás objednáváme zpracování objemové
architektonické studie na výstavbu 2. etapy domu s pečovatelskou službou na ulici Bedřichovická, na
pozemku p.č. 1094/3, k.ú. Slatina, o výměře 573 m2, LV č. 10001 pro SMB.
Objemová studie bude sloužit jako podklad pro přípravu investičního záměru BO MMB a současně jako
podklad pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace (DUSP, DPS, zadávací
dokumentace).
Studie bude architektonicky navazovat na I.etapu a bude řešit novostavbu v souladu s platnou legislativou
dle návrhu nového ÚPmB. Řešení musí zohledňovat oslunění a osvětlení stávajících i navržených staveb i
pozemků. Parkování bude řešeno na pozemku 1094/3. Počet parkovacích míst bude navýšen o další 1-2
místa (z důvodu zajištění parkovaní nájemníků domu DPS Bedřichovická - 1.etapa). Pro vjezd na pozemek
se předpokládá využití stávajícího sjezdu z ulice Bedřichovická, s možností průjezdu sousedů na pozemek
p.č. 1094/2.
Současně bude zajištěno pěší propojení se sousedními pozemky 1095/1 a 1095/2, kde probíhá výstavba
1.etapy výstavby. Předpokládaný počet bytů 10-12 pro cca 15-20 seniorů o velikosti 1+kk a 2+kk.

Studie bude obsahovat průvodní zprávu, situaci, schématické půdorysy a řezy, případně axonometrie či
vizualizace objektu a vyjádření OÚPR MMB k návrhu.

Studie bude předána ve 2 tištěných paré a 1 x na CD/DVD nosiči ve formátu pdf a dwg.

Kontaktní osoba zadavatele:
, tel. Bytový odbor MMB, Malinovského

nám. 3, 601 67 Brno.

Cena dle nabídky: 42 000,- Kč bez DPH
DPH 21%: 9 450,-Kč
Cena vč.DPH: 54 450,-Kč

V ceně výše specifikovaného díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které s provedením díla souvisí.

Termín plnění: do 40 dnů od písemného potvrzení objednávky a předání podkladů
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Místo dodání: předání díla proběhne v místě Bytového odboru Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, Brno, 2. NP, dveře č. 203, v době dle domluvy

Úhrada: fakturou ve dvou originálech (splatnost faktury do 21 dnů od doručení),
platba bude provedena bankovním převodem na účet uvedený na faktuře

Zadavatel tímto písemně zmocňuje zhotovitele k zastupování zadavatele a dále ho zmocňuje ke všem
úkonům, které bude zhotovitel pro objednatele vykonávat ke splnění předmětu zakázky na základě této
objednávky, zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy, příp. jinými orgány, organizacemi a
správci.

Upozornění: Zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla na základě
faktury doručené objednateli po řádném splnění a předání předmětu plnění.

S pozdravem

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

Zhotovitel s výše uvedenými podmínkami objednávky souhlasí.

V: Brně

Dne: ………………………….

Za Zhotovitele:

………………………………
Ing.arch. Roman Gale
romangale s.r.o.

KOPIE: spis BO –

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


