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OBJEDNÁVKA:

zpracování studie a součinnost pro dodávku krytů fan-coilů, opláštění RACKU
a centrálního lustru Síně rady na Nové radnici v Brně

IČ: 136 76 601

Objednáváme tímto u Vás zpracování studie a součinnost pro dodávku krytů fan-coilů, opláštění RACKU a
centrálního lustru Síně rady na Nové radnici v Brně.
Předmět plnění:
1.1.
Zpracování architektonické studie krytů fan-coilů, opláštění RACKU a centrálního lustru ve vztahu k
nábytkového.vybavení Síně rady. Vše ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické
podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku (dále jen část plnění Studie).
.
Výhradní licencí dle této objednávky je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a
hmotnému zachycení výsledků, činnosti Zhotovitele dle této objednávky jako autorskému dílu poskytuje
Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem.
1.2.
poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zpracování dílenské dokumentace, potřebné pro
výrobu krytů fan-coilů, opláštění RACKU a centrálního lustru. Dále poskytování odborného poradenství v
oblasti koordinace vnitřního vybavení v návaznosti na památkový charakter stavebních úprav objektu.

(dále jen část plnění Součinnost).
Celková cena za splnění celého předmětu objednávky (dále jen „celková cena") se sjednává ve výši
49 700,- Kč bez DPH.
Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této objednávky je sjednána ve výši 51 116 45 Kč
vč. DPH, přičemž
cena bez DPH činí
sazba DPH činí ....
DPH činí...............

42 245,- Kč,
21 %,
8 871,45 Kč.

Cena za poskytnutí Části plnění Součinnost Zhotovitelem dle této objednávky je sjednána ve výši
9 020,55,- Kč vč. DPH, přičemž
cena bez DPH činí
sazba DPH činí ....
DPH činí...............

7 455,- Kč,
21 %,
1 565,55 Kč.
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TERMÍN PLNĚNÍ:

Části plnění Studie: Zhotovitel předá Objednateli finální verzi Studie
nejpozději do 15.8.2021;
výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele k Části plnění Studie poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne
převzetí Části plnění Studie Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje
na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
Části plnění Součinnost: dokončení: nejpozději do 90 kalendářních dnů po
předání dokončené části plnění Studie.

MÍSTO DODÁNÍ:

Místem předání výstupů dle této smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění
dodávky krytů fan-coilů, opláštění RACKU a centrálního lustruje objekt Nové
radnice v Brně, Dominikánské náměstí 1.

ÚHRADA:

Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této objednávky bude hrazena
postupně takto:
cena za poskytnutí Části plnění Studie - po dokončení Části plnění Studie
cena za poskytnutí Části plnění Součinnost - po dokončení Části plnění
Součinnost

UPOZORNĚNÍ:

Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou
Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část
plnění Zhotovitele dle této objednávky protokolárně převzata Objednatelem
jako bezvadná.
Splatnost faktur se sjednává lhůtou 21 dnů od jejich doručení Objednateli.

S pozdravem

Vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Opletalova 6, 602 00 Brno, tel./fax:
Magistrát města Brna
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 Brno

Datum:

16. 4. 2021

Akce:

„Síň rady na Nové radnici v Brně - studie a součinnost pro
dodávku krytů fan-coilů, opláštění RACKU a centrálního lustru Síně
rady na Nové radnici v Brně“

Věc:

cenová nabídka

Na základě vaší výzvy Vám zasíláme návrh ceny níže uvedenou dokumentaci a činnost:

Obsahem nabídky je návrh ceny za následující položky:
1. kryt fan-coilu
2. krvt racku
3. centrální lustr Síně radv
ad 1)
krvtv fan-coilů
- návrh krytu fan-coilů v síni rady
- koordinace s dodavatelem fan-coilu
- konzultace s komisí
- vypracování finální dokumentace - studie
(podklad pro zhotovení výrobní a dílenské dokumentace)
- součinnost při zpracování výrobní a dílenskou dokumentace

26 hodin

ad 2)
opláštění racku
- návrh krytu racku v síni rady
- koordinace s dodavatelem racku
- konzultace s komisí
- vypracování finální dokumentace - studie
(podklad pro zhotovení výrobní a dílenské dokumentace)
- součinnost při zpracování výrobní a dílenskou dokumentace

35 hodin

ad 3)
centrální lustr Síně radv
- výběr lustru a návrh úprav lustru a jeho vybavení
- konzultace s komisí a odsouhlasení památkovým dozorem
- odhad nákladů
- součinnost s dodavatelem lustru

10 hodin

Celkem 71 hodin á 700,- = 49.700,- bez DPH

