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OBJEDNÁVKA: Oprava elektroinstalace v 1 NP TRV Komín

Vzhledem k tomu, že je třeba zabezpečit provozuschopnost a bezproblémový chod vozovny TD Komín

objednávám

opravu elektroinstalace v 1 NP v trolejbusové vozovně Komin v prostoru odstavného stání trolejbusů. Oprava spočivá ve

zjištění závady na elektroinstalací či jiném elektronickém zařízení a odstranění příčiny závady.

V minulosti byly realizovány opravy na EPS. Tento systém vykazoval nestandardní závady. V rámci reklamačního řízení

nebylo prokázáno, že jsou závady na tomto systému, ale jedná se o vnější zdroj v daném prostoru odstavné plochy, který

závady způsobuje. Možnou příčinou je závada na elektroinstalaci či jiném elektronickém zařízení.

Práce spočívají ve zjištění závad {proměření elektroinstalace a dalších elektronických zařízeních, vizuální kontrole

kabeláže atp), jejím odstraněním, resp. návrhem dalšího řešení.

Dodavatel si zajistí během prací na místě potřebná opatření k zajištění bezpečnostních rizik na místě (zejména školeni

bezpečnosti práce současným uživatelem objektu - DPMB, a.s). Objednatel požaduje dodržení zákonných záruk na

materiál a práci. Součástí prací je likvidace odpadu.

50 000,00 Kč, k částce se připočítává platná DPH

Hodinová sazba činí 650,- Kč bez DPH za 1 hod
ihned po obdržení objednávky, nejpozději do 1 měsíce od obdržení objednávky

Brno - TRV Komín, Jundrovská 57, Brno

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

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

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.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte:

„Odbor dopravy".
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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.

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

S pozdravem

(Podpis)

Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.
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