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OBJEDNÁVKA č. 9542200114: Technické prověření dopravního křížení vlečnými křivkami na ulici
Bohunická

Vážení
předmětem objednávky je vypracování technického prověření vlečnými křivkami dopravního křížení ulice
Bohunická a ulice Teslova, konkrétně nároží sjezdu rampy Vídeňská x Bohunická (ulice Vídeňská směrem do
Brna). Ve zmiňovaném úseku dochází neustále k deformaci bezpečnostních zařízení a k pojíždění chodníku
vozidly, což ohrožuje pěší účastníky provozu, jelikož jsou v blízkosti zmiňovaného úseku jak přechody, tak i
zastávka MHD.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši 4.500,- Kč bez DPH (5.445,- Kč vč.
DPH).
Termín plnění: do 30.9.2022
Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie,
které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž
případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.
Dokumentace bude předána 3x v tištěné podobě a 3x v digitální podobě na CD nosiči.

Dalšf 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 na základě
předávacího protokolu - splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu
- faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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- faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to do datové schránky Objednatele (IDDS:
a7kbrrn), Objednatel doporučuje uvést do předmětu datové zprávy název a číslo smlouvy,
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
Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na
adresu
m listinného potvrzení na emailovou
adresu:
Takovéto potvrzení objednávky je
nezbytn
registru smluv.
Uzavřená smlouva (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 dopravy MMB

NA VĚDOMÍ:

OD - oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis - zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:
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