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NAŠE Č. J.: MMB/0526663/2020 CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED

ARCHITECTS s.r.o.

Dominikánské náměstí 656/2

602 00 Brno

IČO: 03887707

DIČ: CZ03887707

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 16. 12. 2020
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: EXPO modul – ideový koncept, návrh, prováděcí dokumentace a autorský dozor

Na základě Vaší nabídky ze dne 15. 5. 2020 objednáváme projekční služby k EXPO modulu, zejména
ideový koncept, návrh a prováděcí dokumentaci včetně autorského dozoru při výrobě, dodání prvků a při
první instalaci modulu v Brně. EXPO modul bude jedním z marketingových nástrojů propagace společné
expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020
v Dubaji. Modul bude interní a putovní po Brně a dalších městech Jihomoravského kraje. Na zadání EXPO
modulu se podílejí společně statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

Textové zadání EXPO modulu včetně dalších dokumentů je přílohou objednávky.

Cena za realizaci zakázky je 87 000 Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady na uvedené projekční služby
k EXPO modulu včetně autorského dozoru. Statutární město Brno a Jihomoravský kraj se dohodli, že každý
subjekt zaplatí za zhotovení díla 50 % nabízené ceny, a to následovně:
Jihomoravský kraj zaplatí za ideový koncept a návrh modulu 50 % z ceny díla v termínu po předání návrhu
EXPO modulu.
Statutární město Brno zaplatí za prováděcí dokumentaci a autorský dozor 50 % z ceny díla v termínu po
provedení autorského dozoru po první instalaci modulu.

CENA BEZ DPH: 87.000,- Kč

DPH (21%): 18.270,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 105.270,- Kč

Cena je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem pro Jihomoravský kraj
v termínu po dodání návrhu modulu a pro statutární město Brno v termínu po provedení autorského dozoru.
Zhotovitel vystaví celkem dvě faktury, kdy cenu rozdělí stejným dílem (50 % + 50 %) mezi statutární město
Brno a Jihomoravský kraj.

TERMÍN PLNĚNÍ: 28. 2. 2021 ideový koncept

31. 3. 2021 návrh

30. 4. 2021 prováděcí dokumentace

30. 9. 2021 autorský dozor při výrobě, dodání prvků a první instalaci v Brně

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno
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Autorská práva k dílu řeší licenční smlouva, která bude uzavřena mezi statutárním městem Brnem,

Jihomoravským krajem a společností CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.

S pozdravem

Přílohy: textové zadání EXPO modulu včetně dalších dokumentů

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


