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Objednávka: Stavební práce za účelem zjištění příčin zatékání do podzemního terminálu Jírova

Vzhledem k tomu, že je třeba zjistit a následně odstranit příčinu vlhnutí a poškozování obkladů
podzemní tramvajové stanice Jírova v Brně

objednávám

provedení stavebních prací za účelem, zjištění příčiny vlhnutí a poškozování obkladů podzemní
tramvajové stanice Jírova v Brně, spočívající v odstranění části dlažby, jejího podloží a výkopových
prací přiléhající ke stěně v místě původních oprav.
V rámci realizace lokálních oprav poškozených míst žulových obkladů bylo zhotovitelem zjištěno,
že stěny jsou vlhké a tato závada je příčinou poškozování těchto obkladů. Proto zhotovitel upozornil
zadavatele, že je nezbytné zjistit tuto příčinu a následně ji odstranit. Tím by mělo být garantováno,
že nadále nebude docházet k poškozování obkladů.
Po zjištění přičiny tohoto zatékání bude posouzen další postup, event. připraveny zadávací
podmínky a následná realizace odstranění této závady.

Součástí prací je i ekologická likvidace odpadového materiálu.
Toto opatření je nezbytné v souvislosti se zajištěním bezpečné schůdnosti této významné plochy.

Dodavatel si zajistí během prací na místě potřebná opatření k zajištění bezpečnostních rizik na místě
(zejména školení bezpečnosti práce současným uživatelem objektu – DPMB, a.s). Objednatel
požaduje dodržení zákonných záruk na materiál a práci. Součástí prací je likvidace odpadu.

CENA BEZ DPH: 45.400,00 Kč

DPH (21%): 9.534,00 Kč

CENA CELKEM S DPH: 54.934,00 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: ihned po obdržení objednávky, nejpozději do 3 měsíců od převzetí objednávky

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno, podzemní tramvajová stanice Jírova v Brně

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

UPOZORNĚNÍ: Fakturu je třeba doručit nejpozději do 1 měsíce po předání díla.

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SP. ZN..:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

POČET LISTU

KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK s.r.o.,
IČ: 26911451,
Pražská 328/31,
679 61 Letovice



V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této
objednávce může být faktura vrácena dodavateli. V daném případě nelze uplatnit přenesenou
daňovou povinnost.
Fakturu pokud možno v elektronické podobě, prosím zašlete na emailovou adresu
pospisek.pavel@brno.cz, nebo v písemné podobě na adresu statutárního města Brna (viz
fakturační údaje), na obálku uveďte: „Odbor dopravy“.

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

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto
podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku
objednatele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Kontaktní osobou pro umožnění vstupu do objektu je za správce DPMB, a.s., správce objektu:
o

Uzavřená smlouva (tj. objednávka) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru
smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy (tj. objednávky) dojde právě zveřejněním v registru
smluv. Obě smluvní strany pro účely zveřejnění smlouvy v registru smluv prohlašují, že text
smlouvy včetně cenové nabídky neobsahuje obchodní tajemství smluvních stran a může být v celém
rozsahu zveřejněn v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru

Přílohy: -

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

Brno dne 14.07.2022 Za Zhotovitele
……………………………..


