
Váš dopis značky / ze dne / 

0.0.0000 

vyřizuje / linka 

Kytlicová Zuzana Bc. / 

V Kroměříži 

13.11.2018 

 

Mertová Soňa Ing.  

Vedoucí odboru rozvoje města 

 

OBJEDNÁVKA č. OBJ/2018/1986/ROZ 

Objednatel: Město Kroměříž 

Velké nám. 115/1 

76701 Kroměříž 

IČ: 00287351 

DIČ: 

Objednávka_PD vzduchotechnika kino Nadsklepí 

"Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí v Kroměříži
11

 Milíčovo náměstí 488/2,, 767 01 Kroměříž, st. p. 571/1, k.ú. 

Kroměříž 

Na základě cenové nabídky ze dne 13. 7. 2018 u Vás Město Kroměříž objednává vypracování realizační projektové dokumentace na výše 

uvedenou akci. Oprava stávajícího vzduchotechnického zařízení je spojena s úpravou vytápění, měření a regulace a stavebními úpravami 

včetně interiéru. 

Dokumentace bude vypracována v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ě. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude vypracována v souladu s ČSN ( české technické normy ), 

EN, obecně závaznými vyhláškami vztahujícími se k danému dílu, s právními, hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. 

Dokumentace bude zpracována v náležitostech dokumentace pro zadání stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové 

řízení Zhotovitele stavby dle zákona ě. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ě. 169/2016 Sb., kterou 

se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Cena prací: 198. 000,- Kč bez DPH (239.580,- Kč vě. DPH) 
Termín předání dokumentace: nejpozději do termínu: 15. 12.2018 
Zhotovitel splní předmět díla protokolárním předáním projektové dokumentace Objednateli v jeho sídle. 
Splatnost faktur: do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli 
Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace bez vad a nedodělků (6x v tištěné podobě, lx v digitální podobě na nosiči 
CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem Kroměříž, a 

to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího 1Č, výše uhrazené částky a účelu platby. V případě, 

že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto 

objednávkového/zakázkového listu. 

V Městský úřad Kroměříž tel.xxx 

M Ě S T O  Velké náměstí 115 fax xxx 

K R O M E R I Z  
767 01 Kroměříž www.mesto-kromeriz.cz 

Odbor rozvoje města 

 EKONOMY KLIMA, s.r.o. 

Nám.T.G.Masaryka 588 

76001 Zlín 

IČ: 63495457 

DIČ: 

 

http://www.mesto-kromeriz.cz/

