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Objednávka č. 9542000089: Technická pomoc Zastávka MHD Řipská (směr do centra)

Vážený pane inženýre
v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních
smluv u Vás objednáváme zpracování Technické pomoci Zastávka MHD Řipská (směr do centra).
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je prověřit vhodnější umístění zastávky městské hromadné
dopravy Řipská ve směru hlavní nádraží nejlépe tak, aby bylo možné její umístění na pozemcích města.
V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši 50 000,- Kč bez DPH (60 500,- Kč
vč. DPH). Finanční prostředky pro tyto práce jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166, ORG 7540).
Termín plnění: Dokumentace bude předána do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. ode dne
jejího uveřejnění v registru smluv.
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 takové dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.
Dokumentace bude předána 6x v tištěné podobě a 6x v digitální podobě na CD nosiči.
-í?

Další smluvní podmínky:
Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace a existujících dopravních vazeb v území.
Navržené šířkové uspořádání bude vycházet z platných ČSN a TP. V průběhu zpracovávání proběhnou
minimálně 2 výrobní výbory svolané zpracovatelem, ze kterých bude zpracovatelem proveden zápis.
Bude především řešeno:
• návrh vhodnějšího umístění zastávky městské hromadné dopravy Řipská ve směru do centra, nejlépe
na pozemcích města Brna,
•

návrh bude maximálně respektovat dříve zpracované studie,

•

budou prověřeny dopady na existující inženýrské sítě (v případě nezbytných přeložek

•

budou uvedeny odhady nákladů),
součástí bude vyhodnocení dopadu návrhu na pozemky a jejich majetkoprávní vypořádání.
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Obsah studie:
a) Textová část
- Průvodní zpráva
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Vyjádření
- Odhad stavebních nákladů
- Záznamy z výrobních výborů
b) Grafická část
- Situace širších vztahů
- Situace vlastního dopravního řešení
- Koordinační situace (včetně tras inženýrských sítí)
- Situace majetkoprávních vztahů
- Vzorové příčné řezy
- Příčné řezy
- Detaily problematických míst
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

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

3. <P. Zoao
Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum
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