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OBJEDNÁVKA:

Studie adaptačních opatření na klimatickou změnu u OD Rubín p.č. 6008 k.ú. Žabovřesky

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) objednává zpracování „Studie adaptačních opatření na
klimatickou změnu u OD Rubín p.č. 6008 k.ú. Žabovřesky" dle níže uvedených požadavků:

1.

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je studie prověřující možné zahradně - architektonické řešení adaptačního opatření na klimatickou
změnu u OD Rubín (p.č. 6008 k.ú. Žabovřesky). Předmětná plocha odděluje klidovou zónu u OD Rubín od stávající
komunikace. Plocha je neomezeně přístupná.
Navržené adaptační opatření bude spočívat v návrhu doplnění stávajícího stromořadí o vegetační prvky, které vytvoří
plochu izolační zeleně oddělující atrium a komunikaci.
2.

Druh veřejné zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na služby dle § 27 písm. a) Zákona;

3.

Doba plnění zakázky

do 21.8. 2020
4.

Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází na ploše pare. č. 6008 k.ú. Žabovřesky ve vlastnictví Statutárního města Brna, ve správě BKom
a.s., údržbu zajišťuje MČ Brno - Žabovřesky.
5.

Požadavky na obsahovou stránku řešení

o

druhová skladba případných dosadeb musí být vhodná do extrémně zatíženého městského prostředí s ohledem
na změnu klimatu a přihlédnutím k možným alergickým reakcím na některé druhy
návrh vegetačních prvků musí respektovat současné možnosti udržovací péče. Principy a způsoby udržovací
péče budou projednány s budoucím správcem.

o

6.

Požadavky na způsob zpracování

Část textová
Textová část bude obsahovat stručné seznámení s lokalitou a jejími limity a objasnění základních principů navrhovaného
řešení zaměřené zejména na:
- prostorové řešení
- návrh vegetačních prvků s přihlédnutím ke stávajícím klimatickým podmínkám
Dále bude textová část obsahovat položkový rozpočet předpokládaných nákladů na realizaci.
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Část výkresová
o
o
°
*
•
c

Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Situace návrhu
Návrh druhového složení vegetačních prvků
Návrhy materiálového řešení případné konstrukce (mobiliáře)
další přílohy, pokud bude třeba dokumentovat jiné skutečnosti

Měřítko odevzdaných výkresů bude dohodnuto v rámci výrobních výborů.
7.

Projednání a schválení
návrh řešení bude představen minimálně na 1. výrobním výboru za účasti všech dotčených - OŽP MMB,
MČ Brno - Žabovřesky, KAM Brno p.o., BKom a.s. případně dalších, pokud si to vyžádá situace
součástí zakázky jsou předběžné souhlasy dotčených správců inženýrských sítí
výrobní výbor svolává OŽP MMB po předchozí konzultaci se zpracovatelem
připomínky budou vyhodnoceny a zapracovány nebo okomentovány v textové části studie

8.

Odevzdání

Poté, co OŽP MMB odsouhlasí finální podobu studie, bude tato odevzdána v termínu do 21.8. 2020 ve třech vyhotoveních
v tištěné podobě (formát bude upřesněn v rámci výrobních výborů) a 3 x na digitálním nosiči (formát DGN, DOC, PDF)
Cena za provedené práce nepřesáhne částku (Kč): 48 000.- Kč bez DPH
(zpracovatel není plátcem DPH)
V případě přijetí této objednávky požadujeme potvrzení jejího přijetí např. zasláním e-mailové zprávy o akceptaci
objednávky. V textu uveďte prosím číslo jednací této objednávky. Zmíněnou zprávu zašlete laskavě bez zbytečného
odkladu na adresu
Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie objednávky, akceptace ad.) této smlouvy kterékoliv osobě postupem
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přijetím objednávky
dodavatel přijímá a potvrzuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly
být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat
či poskytovat.
V případě nedodržení podmínek objednávky, zejména termínu, rozsahu a odpovídající kvality prací, nebude uvedená
částka proplacena, případně proplacena v plné výši.
Na základě dokončení a převzetí prací bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.
Originál faktury, prosím, vystavte na odběratele (viz fakturační údaje) a zašlete na adresu příjemce:
„Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno".
S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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