
OBJEDNÁVKA
NMNMSML20190504

Číslo objednávky: MUNMNM/23855/2019-1

OBJEDNATEL DODAVATEL

76.000,- Kč bez DPH

1. Specifikace zboží/služeb:
- zpracování projektové dokumentace stavebních úprav fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, řešící:
a) terénní úpravy podél JV okraje hřiště v celé délce vč. zrušení zemního válu
b) zpevněné plochy (přístupové chodníky a komunikace, obslužné a parkovací plochy, ...)
c) oplocení vč. bran, bránek a zábradlí
d) střídačky a tribuny *
e) příp. úpravy inženýrských sítí (kabely E.ON)
vše v návaznosti na zpracovanou studii a v rozsahu dle přílohy č. 1 k nabídce NAB19/0134.
Pozn.: * - povolení a osazení typových výrobků

Dokumentace bude předána takto:
DUR/DSP bude předána 1x v digitální formě (pdf i otevřený formát) + 3x v listinné formě
DPS bude předána 1x v digitální formě (pdf i otevřený formát) + 6x v listinné formě
rozpočty budou předány 1x v digitální formě (min.ve formátu xls) a 3x v listinné formě potvrzené 
projektantem
výkazy výměr budou předány 1x v digitální formě a 2x v listinné formě potvrzené projektantem__________

2. Termín a místo dodání:
Termíny dodání: DUR/DSP ... dokumentace nejpozději do 31.01.2020, dokladová část nejpozději do 20.02.2020 

DPS vč. výkazů výměr a kontrolních rozpočtů ... nejpozději do 2 týdnů od podání žádosti o 
společné povolení (ÚR/SP)
Místo dodání: budova MěÚ NMNM._________________________________
3. Cena: dle cenové nabídky dodavatele NAB19/0134 ze dne 21.11.2019

Ktéto ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.
V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné 
rozpracovanosti.

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou

Bankovní spojení: 1224751/0100 
Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík 
Tel.: 
e-mai

Dokumentace bude členěna na:
1) dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR+DSP) vč. inženýrské činnosti a dokladové části (všech 
potřebných vyjádření a stanovisek)
2) dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. výkazů výměr a kontrolních rozpočtů. DPS bude rozdělena na 
etapy.

SANTIS a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:25546791 ,DIČ: CZ25546791
zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem 

představenstva
Bankovní spojení: 5364210247/0100
Kontaktní osoba: Ing.Martin Jun
Tel.:
e-m

NMNMSML20190504



Potvrzuji přijetí objednávky:

podpis objednatele:

 /

v Novém Městě na Moravě 
dne 03.12.2019

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Samostatná faktura po předání projektové dokumentace včetně dokladové části, splatnost faktury 30 dnů.

ve Žďáře nad Sázavou 
dne

podpis dodavatele:

...........

ng.Zdeněk Tulis  póvěřerr^clefTpředstavenstva

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):
Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke 
shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

......
Stanislav Marek, místostarost




