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Objednávka č. O/2016/00889 - zpracování projektu interiéru_Komu nitní centrum 
Kop řivnice, Francouzská 1181  

Objednáváme si u Vás zpracování projektové dokumentace řešení interiéru (PDI) na podkladě Vámi 
zpracované architektonické studie „Rekonstrukce nebytových prostor za ú čelem z řízení denního 
stacioná ře“  s tímto základním obsahem: 
návrh typových a atypických interiérových prvků a jejich základní rozměry 
technické řešení volného a vestavěného nábytku 
orientační a informační systém objektu příp. logo nebo označení objektu 
soupis prvků interiéru  
oceněný výkaz interiérových prvků 
Podrobný rozsah prací dle cenové nabídky přiložené k objednávce. 
 
PDI bude zpracována v souladu s podmínkami IROP pro specifický cíl Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucích k sociální inkluzi a bude složit jako podklad k žádosti o dotaci v rámci 39. výzvy IROP – 
Rozvoj infrastruktury komunitních center.  
 
Zpracování konceptu PDI bude konzultováno s uživateli objektu a objednatelem a dále koordinováno se 
zpracovatelem stavební části projektu spol. Energy Benefit Centre, a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, 
kontakt: Ing. Jakub Karmazín email: jakub.karmazin@energy-benefit.cz. 
  
Termín dodání na adresu objednatele nejpozději do: 10.10.2016 
Cena za PDI: 65.000,- Kč vč. DPH 

Uvedená cena je maximální a zahrnuje zpracování PDI a její doručení na adresu objednatele Město 
Kopřivnice, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice v 6 vyhotoveních v tištěné verzi a 
v digitální formě v jednom vyhotovení na nosiči CD  

Platba proběhne převodem z účtu na základě vystavené faktury. 
Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. arch. Milan Šmíd 
pověřený řízením odboru rozvoje města  
 
 
Příloha: nabídka ze dne 4. 8. 2016 


