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NAŠE Č. J.: MMB/0321862/2019 RH elektroprojekt s.r.o.

Za mlýnem 1564/29

147 00 Praha 4

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 2. 8. 2019
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: 9431900006

Výkon technického dozoru investora

Na základě vaší nabídky provedené v rámci průzkumu trhu ze dne 24. 7. 2019 objednáváme u Vás výkon

technického dozoru investora pro akci „Varovný informační systém města Brna“ v rozsahu dle přílohy této

objednávky a v souladu s Vaší nabídkou ze dne 26. 7. 2019.

CENA BEZ DPH: 142.000,- Kč

DPH (21%): 29.820,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 171.820,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: po dobu realizace akce, tj. od 6. 8. 2019 do 30.1. 2020

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou po ukončení činnosti (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Souhlas s objednávkou potvrďte mailem. Odsouhlasením této objednávky berou
účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. B)
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění a obsah této objednávky bude uveřejněn v registru smluv zřízeném MV ČR, a
to dle ust. § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek zde
uvedených.
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

KONTAKTNÍ OSOBA: projektový manažer, Odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství MMB
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FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

ADRESA PRO DORUČENÍ FAKTURY: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství, Kounicova 67,

601 67 Brno

S pozdravem

vedoucí Odboru vodního a lesního

hospodářství a zemědělství

Akceptace objednávky:

V Praze dne: 6.8.2019

PŘÍLOHA: rozsah činnosti TDI
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Rozsah činnosti technického dozoru pro akci „Varovný informační systém města Brna (dále jen 
„VISMB“) 
(Příloha k objednávce č. 9431900006 ze dne 2. 8. 2019) 
 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace akce „VISMB“, zejména s projektem 
a obsahem smluv, 

- systematické doplňování dokumentace, podle které se „VISMB“ realizuje  

- projednání dodatků a změn, které nezvyšují náklady na dodávku a montáž „VISMB“, neprodlužující 
lhůtu výstavby a nezhoršující parametry, 

- sledovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky a práce, kontrola jejich výsledků a 
požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, revizní 
zprávy elektro, prohlášení o shodě apod.),  

- uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívání „VISMB“, 

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení „VISMB“ živelnými událostmi.  

- kontrola postupu prací podle harmonogramu a ustanovení smluv, kontrola BOZP, upozorňovat 
zhotovitele na případném nedodržení termínů, zajistit způsob nápravy, včetně přípravy podkladů pro 
uplatnění majetkových sankcí,  

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, revizi a požadovaných zkoušek,  

- účast a organizace pravidelných kontrolních dnů 

- technická pomoc při nově vzniklých situacích (vícepráce, méněpráce), 

- kontrola změnových listů „VISMB“ 

- před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišťovací protokoly zhotovitele 
a teprve po této kontrole předat objednavateli k úhradě.  

- kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí, nebo jejich částí a účast na jednáních o předání a 
převzetí, 

- dodržovat podmínky a kontrolovat neporušován í podmínek dotace stanovené poskytovatelem 
(Ministerstvo životního prostředí) z programu 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány OPŽP 2014-2020 

- účast na přejímacích řízeních,  

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu,  

- spolupráce s objednavatelem při uplatňování požadavků, vyplývající z přejímacího řízení. 

 

V Brně dne 2. 8. 2019 
 


