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OBJEDNÁVKA:

Studie prostupnosti mostních objektů na řekách Svratce a Leskavě
pro chodce a cyklisty

Vážený pane řediteli

zasílám Vám objednávku na provedení zakázky „Studie prostupnosti mostních objektů na řekách Svratce a
Leskavě pro chodce a cyklisty". Náš postup jako zadavatele je v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, kterým je stanovena výjimka z působnosti tohoto zákona při uzavření smlouvy
v rámci vertikální spolupráce.
Řešená oblast - mostní objekty na řekách Svratce a Leskavě. Řešení bude zahrnovat zpracování studie
prostupnosti všech mostů na území města Brna pro účely vedení cyklistických tras pod mosty přes řeky
Svratku a Leskavu. Zpracování studie bude zahrnovat:
návrh řešení
D
projednání
2)
tisk, kompletace, předání
3)

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
TYP ZAKÁZKY:
ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

9542000079
47 600,- Kč
9 996,- Kč
57 596,- Kč
30.09.2020
Brno
studie
2 výtisky, 1 nosič CD

Další smluvní podmínky:
-

cena bude zaplacena na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění. Splatnost faktury
bude 30 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu,

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy
Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
1

v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny nedodané části plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.
Finanční prostředky jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166 ORG 7540).
Kontaktní osobou za OD MMB:
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

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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

NA VĚDOMÍ:

OD - oddělení koncepce dopravy, spis

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum
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