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Oprava pravé poloviny vrat č. 3 trolejbusové vozovny KomínOBJEDNÁVKA:

Vzhledem k tomu, že je třeba zabezpečit provozuschopnost a bezproblémový chod vozovny TD Komín

objednávám

zajištění opravy pravé poloviny vrat č. 3 trolejbusové vozovny Komín.

Na základě požadavku DPMB byla provedena neodkladná opravu vrat č. 3 objektu trolejbusové vozovny
Komín. Vrata vykazovala závady a byl nefunkční pohon levé poloviny vrat. Šlo o hlavní vjezdová vrata, do
budovy a jejich správná funkce je pro chod provozu TB v Brně klíčová s ohledem na zabezpečení všech úkonů.
Proto musela být oprava zajištěna bezodkladně. Správná funkce těchto vrat je důležitá i s ohledem na zdraví
zaměstnanců, neboť turnusoví pracovníci tráví v prostoru za těmito vraty 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a
zejména noční a ranní teploty již atakují nulu. Rovněž vznikají více náklady na zvýšené vytápění prostoru.
Proto bylo zajištění této opravy bezodkladné a nezbytné.

Po provedené opravě levé poloviny vrat, byla provedena podrobná prohlídka a bylo konstatováno, že
vzhledem k charakteru vrat (klíčová vjezdová vrata) a nadcházejícímu zimním období, je na místě realizovat i
opravu pravé poloviny vrat ve stejném rozsahu, která není již tak bezodkladná, ale vyžaduje si tuto opravu co
nejdříve.

Oprava spočívá ve výměně stávajícího pohonu za nový včetně demontáže, montáže, seřízení a ekologické

likvidace „odpadového" materiálu.

Součástí prací je tedy 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.

33.200,- Kč

6. 792,- Kč

40.172,- Kč

nejpozději do 10.12.2021

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH :

TERMÍN DODÁNÍ:
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Brno - TRV Komín, Jundrovská 57, Brno

fakturou (splatnost do 30 dnů)

Fakturu je třeba doručit co nejdříve.

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".

MÍSTO DODÁNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

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.
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

S pozdravem

Razítk

(Podpis)

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním v plném rozsahu
dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho odboru

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

Za ZhotoviteleBrno dne 03.11.2021

H.S.Com,
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