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VÁŠ DOPIS Č. J.: PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42
Brno 602 00

ID DS: pps697y

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0008390/2020/VKNE
SPIS. ZN.: 5400/OD/MMB/0008390/2020/1

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 10.01.2020
POČET LISTŮ: 01

Objednávka č. 9542000004: Technická studie Stezka pro pěší a cyklisty Ivanovické náměstí – Ivanovický

most - dopracování

Vážený pane řediteli,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních

smluv u Vás objednáváme zpracování Technická studie Stezka pro pěší a cyklisty Ivanovické náměstí –

Ivanovický most - dopracování.

Předmětem objednávky je zapracování požadavku městské části Brno-Tuřany na vedení stezky podél silnice

(přes most) v oblasti Balbínova pramene bez závleku.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši 29 400,- Kč bez DPH (35 574,- Kč

vč. DPH). Finanční prostředky pro tyto práce jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166, ORG 7540).

Termín plnění: do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této objednávky

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 6x v tištěné podobě a 6x v digitální podobě na CD nosiči.

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla.

- požadavky na přílohy Technické studie - A. Textová část: 1. průvodní zpráva, 2. fotodokumentace,

3. vyjádření, 4. odhad stavebních nákladů, 5. Záznamy z výrobních výborů; B. Grafická část: 1.

Situace širších vztahů, 2. Situace majetkoprávních vztahů, 3. Situace včetně inženýrských sítí, 4.

Vzorové příčné řezy, 5. Příčné řezy, 6. Detaily problematických míst.
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- v průběhu zpracování požadujeme svolat Zhotovitelem minimálně jeden výrobní výbor, ze kterého

bude Zhotovitelem proveden zápis.

- cena bude zaplacena na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění na základě

předávacího protokolu - splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu.

- 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.

Žádáme 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: Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění

povinností vyplývajících ze zákona o 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. Martin Račanský

vedoucí odboru dopravy

NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce dopravy, spis

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

…………………………………………………………

Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum


