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MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ

ZE DNE Bohdan Šuráň
NAŠE ČJ

SPIS ŽN

VYŘIZUJE:

TELEFON

E-MAIL

FAX

OBJEDNÁVKA: 9662130378

08.09.2021ZE DNE:

Termín dodání :

Měna objednávky: CZK

15.10.2021

Objednáváme u Vás:

Obj.množ. MJ

Cena celkemCena/MJPředmět objednávkyPol.

1 JV

30 000,0030 000,0000010 6 Lidická 11

Lidická 11
Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace pro opravu páteřní silnoproudé elektroinstalace
(včetně hlavního domovního vedení a elektroměrového rozvaděče) v domě Lidická 11, Brno.
Rozsah požadovaného řešení:
1. Nové kabelové připojení HRES ze stávající pojistkové skříně PS na uliční fasádě, kabel pod
omítkou
2. Nový rozváděč HRES s jištěním a fakturačním měřením OM objektu, rozvaděč OCEP skříň zapuštěná
pod omítku, dveře s požární odolností
3. Osazení HRES
nebytové jednotky, 3x přímé měření pro nebytové jednotky,
lx přímé měření pro společnou spotřebu domu, lx minimální rezerva
Měření dle podmínek distribuce platných od 1.1.2021 - pro 3F, hodnoty hlavních jističů dle
stávajících parametrů, vývody ukončeny ve stávajících rozvodnicích nájemců.
Společná spotřeba - osvětlení chodby, dvora, sklepa, NO, vývod pro garáže (podružná rozvodnice RG
4x jištění + 4x podružné měření (1F/16A), vývod pro napájení 230/12V (domácí telefon), rezerva pro
SLP

6

2x přímé měření + HDO pro byty, 3x přímé měření + HDO (topení přímotopy) pro

4) Vnitřní instalace nájemců nejsou předmětem této akce
Zpracovanou dokume (3x) a v elektronické podobě. Přístup do
objektu Vám zajistí
Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Celková cena s DPH do 30 000,00 CZK

Bc. briel

vedoucí odbor r správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených práci.
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je
splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.
Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44932785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: České spořitelna, a.s., pobočka Brno


