
Číslo objednávky: ROaVZ/ 56 /16  Objednávka 

 

 

Na faktuře uveďte číslo objednávky 

 

 

Odběratel Dodavatel 

   
Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  

IČ:  00845451      

DIČ:   CZ00845451   

je plátcem DPH               

  

  

Příjemce 

Statutární město Ostrava   
městský obvod Slezská Ostrava                                    

Těšínská 35  DIČ: 

710 16 Ostrava  

  

Peněžní ústav: xxxxxxxxxx               je plátcem DPH  

Číslo účtu: xxxxxxxxxx     

 

Objednáváme si u vás 

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 8.12.2016 vypracování dokumentace „Projekt 

regenerace sídliště Muglinov-4. etapa“ v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. a dle 

zásad přílohy č. 1 znění podprogramu 117D062 „ Regenerace sídlišť„.  

 

Vypracování dokumentace úzce navazuje na probíhající dokončení dokumentace pro stavební 

povolení a pro provádění stavby tohoto záměru dle naší objednávky č. ROaVZ/51/16 ze dne 

5.10.2016, na Vámi vypracované projektové dokumentace přechozích dílčích etap regenerace 

sídliště Muglinov a na Vámi vypracovanou aktualizaci projektu Regenerace sídliště 

Muglinov-4.etpa dle naší objednávky č. ROaVZ/1/16 ze dne 4.1.2016. 

 

Vypracovaná dokumentace bude sloužit pro podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 

podpora bydlení na rok 2017 a musí v maximální míře splňovat stanovená kritéria pro 

hodnocení kvality projektů z pohledu komplexnosti, vypovídající úrovně projektu, věcné 

provázanosti, názorů veřejnosti a řešení sociálních a společenských problémů.  

 

Požadujeme, vypracovaná dokumentace obsahovala také: 

 přehledný celkový výkres úprav 

 grafické znázornění úprav předmětné 4. etapy  

 grafické znázornění úprav ostatních etap vč. podrobnějšího popisu a znázornění 

navazující 5. etapy 

 popis způsob řešení dalších etap vč. podrobnějšího popisu a znázornění navazující 5. 

etapy 

 obsah a náklady dalších etap 

 časový harmonogram úprav navazujících etap  

 vizualizace a motivační skicy navržených úprav vč. podrobnějšího rozpracování 4. a  

5. etapy 

 reakce veřejnosti na již realizované úpravy 

Haskoning DHV Czech Republic, 

spol.sr.o. 

Sokolovská 100/94 

186 00 Praha 8 

 

IČO:  45797170 

DIČ:                CZ45797170 



Číslo objednávky: ROaVZ/ 56 /16  Objednávka 

 

 

 

Požadujeme, aby součástí dokumentace byl rozpočet v položkovém členění plánovaných 

úprav 4. etapy a vyplněný formulář specifických údajů dle přílohy č. 2 metodického pokynu 

podpory regenerace sídlišť pro rok 2017, týkající se množství plánovaných úprav chodníků, 

komunikací, parkovacích stání, atd. 
 

Dokumentaci projektu požadujeme předat ve 2 barevně tištěných vyhotoveních a v 

elektronické formě na CD v editovatelných formátech i ve formátu .pdf. 

 

Vypracování dokumentace požadujeme průběžně konzultovat a v předstihu před předáním 

předat v elektronické formě k připomínkování ze strany objednatele. 
 

 

Požadovaná lhůta plnění díla: do 19.12.2016 

     

Cena celkem bez DPH:             79 000,- Kč 

Cena celkem včetně DPH:        95 590,-Kč 

Vyřizuje:            xxxxxxxxxx   

Telefon:            xxxxxxxxxx   

E-mail:            xxxxxxxxxx   

Dílčí správce rozpočtu:            xxxxxxxxxx   

Datum:            8.12.2016 

 

Platební podmínky: 

Splatnost faktur bude 14 dnů od data doručení faktury odběrateli. 

  

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, 

je dle 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, 

povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak 

učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy. Účinnosti tato objednávka nabývá 

nejdříve dnem jejího zveřejnění včetně akceptace prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb. 
 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx                                                                             MVDr. Barbora Jelonková 

vedoucí odboru ROaVZ                         starostka  

(jako příkazce operace) 

 

 

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne …………… a souhlasí s plněním  objednávky.  

 

 

 

 

………………………………………… 

            Ing. Radim Gill  

                 jednatel 


