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OBJEDNÁVKA

č.9622000016

Valchařská 14 - zkrácení plynovodní přípojky a přemístění hlavního uzávěru
plynu

Objednáváme u Vás, na základě Vaší cenové nabídky ze dne 11.3.2020, zkrácení plynovodní přípojky a
přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen HUP) pro novostavbu bytového domu Valchařská 14, k.ú.
Husovice.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zkrácení plynovodní přípojky a přemístění HUP pro bytový dům Valchařská 14, k.ú.
Husovice. Důvodem přemístění je chybné umístění HUP oproti PD, která sloužila jako podklad pro umístění
naší přípojky v průběhu realizace stavby ulice Valchařská. Práce budou provedeny dle podmínek uvedených
ve stanovisku Gridservis, č.j.5002043048, ze dne 22.11.2019. Výkop zajistí zhotovitel stavby.
Předpokládaný termín přeložky byl ze strany zhotovitele předběžně naplánován na druhou polovinu února
2020 v závislosti na termínu odstranění jeřábu a dle klimatických podmínek.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na základě protokolu podepsaného
Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného rozsahu.

Kontaktní osoba zadavatele: tel. Bytový
odbor MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

Cena díla bude účtována dle platného ceníku prací a služeb na základě skutečného rozsahu provedeného
díla. V případě prostojů zaviněných objednatelem činnosti bude prostoj účtován hodinovou zúčtovací sazbou
dle platného ceníku prací a služeb. V ceně výše specifikovaného díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které
s provedením díla souvisí.

7 530,00 Kč (s uplatněním přenesené daňové povinnosti)

březen 2020

předání díla proběhne v místě stavby Valchařská 14, Brno, v době dle domluvy

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

doručovací adresa: Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

CENA BEZ DPH:

TERMÍN DODÁNÍ:

MÍSTO DODÁNÍ:

ÚHRADA:
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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:

Dne:

Za Zhotovitele:

KOPIE: spis BO

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