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Město Rýmařov/ Městský úřad Rýmafov 
MURYXOOTM322 

Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 

Adresát: 
dle rozdělovníku 

Váš dopis zn. 
Ze dne: 
Č.J.: 
Spisová značka: / 

Vyřizuje: 

Telefon: 
E-mail: 

Datum: 12.12.2018 

Objednávka zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS - ,, Souvislá oprava 
silnic 11/445 a 11/370 Rýmařov- průtah" 

Město Rýmařov na základě Vámi předložené cenové nabídky z 5.12.2018, objednává u Vás 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci nazvanou „Projektová 
dokumentace - Souvislá oprava silnic 11/445 a 11/370 Rýmařov - průtah", na pozemcích parc. č. 
3502, 747 a 3517 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov. 

1. Popis předmětu plnění a požadavků: 

Předmětem plnění je zpracování dokumentací: 

Objekt 50 102 - chodníky a zpevněné plochy ve stupni DSP a OPS 

- provedení návrhu nového šířkového a výškového řešení chodníkových ploch, provedení úprav pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, úpravy vysazených ploch v rámci přechodů pro 
chodce 

- na pozemku parc.č. 3502 v místě křižovatky s místní obslužnou komunikací ve staničení silnice 
11/370 km 29,460 provést úpravu trasování chodníku tak, aby vstřícně navazoval na chodník vedoucí 
podél komunikace dále na SZ 

- na pozemcích parc.č. 747 a 3517 ve staničení silnice 11/370 km 29,540 řešit stávající 
neorganizovanou zpevněnou plochu, v rámci které dochází k neuspořádanému parkování a bránění 
rozhledu při výjezdu z ulice Bartákova (silnice 111/44511}. Řešit projekčně úpravu této plochy 
doplněním chodníku s vysazenou plochou v místě přechodu pro chodce a doplnění min. 2 ks 
podélných parkovacích stání v parkovacím zálivu, který bude umístěn tak, aby nebránil v rozhledu. 

Objekt SO 302 - rekonstrukce dešťové kanalizace, část 2, DSP a OPS 

- provedení návrhu rekonstrukce stávajících částí dešťové kanalizace sloužících výhradně k odvodu 
dešťových vod z prostoru zpevněných ploch na pozemcích města, vč. případného rušení nefunkčních 
stok. 

Objekt 50 401- úprava veřejného osvětlení, OPS 

- provedení návrhu úpravy veřejného osvětlení v rámci akce, návrh osvětlení všech nových, popř. 
polohou upravených přechodů pro chodce 
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2. Předmětem a součástí projekčních prací budou: 

- přípravné práce a průzkumy (sondy a zaměření stávajícího stavu, 

- provedení geodetického doměření lokality pro objekty SO 102, SO 302 a SO 401, 

- zpracování položkového rozpočtu nákladů stavby a výkaz výměr v cenové databázi firmy RTS a.s., 
pro objekty SO 102, SO 302 a SO 401, 

- vyřízení stavebního povolení, 

- Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů k existenci inženýrských sítí, projednání 
PD s účastníky stavebního řízení, případná účast na jednáních a ostatní činnost nutná k provedení 
díla), 

- dokumentace v elektronické i tištěné podobě, 3 x PD DSP, S x PD DPS, 

- konzultace návrhu 

Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích předpisů. 

3. Termíny pro dodání projektových dokumentací: 

- předprojektová příprava (zaměření stávajícího stavu, sondy) : do 14 dnů od akceptace objednávky 

projektová dokumentace pro stavební povolení 

- projektová dokumentace pro provádění stavby 

4. Cena za zpracování projektových dokumentací : 

: do 28.2.2019 

: do 31.3.2019 

- Objekt SO 102 - (DSP+DPS) : 69.500,-Kč bez DPH + 14.595,-Kč (DPH 21%) = 84.095,-Kč (vč. DPH) 

- Objekt SO 302 - (DSP+DPS) : 39.500,-Kč bez DPH + 8.295,-Kč (DPH 21%) = 47.795,-Kč (vč. DPH) 

- Objekt SO 401- (DPS) : 12.500,-Kč bez DPH + 2.625,-Kč (DPH 21%) = 15.125,-Kč (vč. DPH) 

Celkem = 147.015,-Kč (vč. DPH) 

5. Splatnost faktur: 

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Akceptace objednávky: 

Rozdělovník: 

BONTEVIA s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 79201 Bruntál 

tel.; +420 554 254 100 

email; podatelna@rymarov.n 

Komerční banka a.s., expozitura Rýmařov 

č.ú.: 19-1421771 /0100 

IČO; 002%317 

DIČ: CZ00296317 

úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 11:30 a od 12;30 do 17:00 !mimo tyto hodiny je doporučena předchozí domluvat. 
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