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OBJEDNÁVKA:

Č. 9542100029 - Oprava havarijního stavu vrat č. 2 a 3 trolejbusové vozovny Komín

Vzhledem k tomu, že je třeba zabezpečit provozuschopnost a bezproblémový chod vozovny TD Komín
objednávám
diagnostiku a odstranění závad včetně zajištění opravy vjezdových vrat č. 3 a výjezdových vrat č. 2 TRV
Komín.
Vrata č. 2, výjezdová vrata, kterým se levá půlka neotvírá. Musí to otevírat pouze ručně.
Vrata č. 3, vjezdová vrata mají ulomený závěs levé poloviny. Křídlo vrat se příčí a jde obtížně zavírat.

Vzhledem k aktuálním venkovním teplotám je, s ohledem na zdraví zaměstnanců, nutné, aby vrata byla
v období mimo výjezdy zavřená. Rovněž se jedná o hlavní výjezdová vrata, jejichž funkce je pro chod
provozu klíčová, kde v čase špiček vyjíždí vozy v rozmezí několika málo minut za sebou. Proto je
objednatelem požadována neodkladná oprava.
Součástí prací je i ekologická likvidace odpadového materiálu.
Dodavatel si zajistí během prací na místě potřebná opatření k zajištění bezpečnostních rizik na místě (zejména školení
bezpečnosti práce současným uživatelem objektu – DPMB, a.s). Objednatel požaduje dodržení zákonných záruk na
materiál a práci. Součástí prací je likvidace odpadu.

CENA CELKEM S DPH :

43.620,- Kč
9.160,- Kč
52.780,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ:

IHNED zprovoznění (alespoň na manuální manipulaci, celková oprava nejpozději do 15.3.2021)

MÍSTO DODÁNÍ:

Brno – TRV Komín, Jundrovská 57, Brno
fakturou (splatnost do 30 dnů)
Fakturu je třeba doručit co nejdříve.

CENA BEZ DPH:
DPH (21%):

ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:
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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“.
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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

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.
Kontaktní osobou pro umožnění vstupu do objektu je za správce DPMB, a.s., správce objektu:

S pozdravem

Razítko

(Podpis)
Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

Brno dne 2.3. 2021

Za Zhotovitele

H.S.Com, s.r.o.
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