
51 AREZ ·, [:QRT I 

OBJEDNÁVKA 

Brno 30. 1. 2020 Č.j. STARE21PP.!.~12020 

Ateliér 99 s. r. o. 
Purkyňova 71/99 
612 00 Brno 

VZ-017/2020 
S-2020/031/1000 

Objednatel 
IČO: 

STAREZ - SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 
269 32 211 

Dič: 

Podavatel 
IČO: 
DIČ: 

(226932211 

Ateliér 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
024 63 245 
(202463245 

Na základě potřeby celkového zaměření budovy MPS Lužánky, které je nezbytné pro dokončení 

realizační dokumentace pro stavbu 25m bazénu M PSL u Vás dle zaslané nabídky ze dne 28. 1. 2020 

objednáváme pasport stavby MPSL v rozsahu: 

• Geodetické zaměření fasády laser scanem 
• Zaměření všech vnitřních dispozic laser scanem 
• Projekt pasportizace stavby vč. rozměrů a vel ikostí místností 
• Tištěná verze dokumentace i digitální verze a 30 model v otevřeném formátu BIM, dwg i v 

uzavřen ím formátu PDF 

Termín realizace: 

Místo realizace: 

Cena: 

Záruka za jakost: 

Kontaktní osoba: 

9 týdnů od potvrzení objednávky 

odevzdání díla v sídle objednatele 

230.000,- Kč bez DPH 

12 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem 

Platební podmínky: Objednatel neposkytuje zálohy, fakturace na základě oboustranně 

podepsaného předávacího protokolu, splatnost faktury 1 S dnů převodem na ověřený bankovní účet 

Dodavatel bere na vědomí, že společnost STAREZ - SPORT. a. s .• je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a 

to p rávnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštn ích podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřej ňování těchto smluv a o registru smluv (dá le j en „zákon o registru smluv"). Dodavatel proto souhlasí s t ím. že společnosti 

STA.REZ - SPORT, a. s., je oprávněna uveřejn it celý obsah této objednávky. a to strojově čitelnou kopii stejnopisu objednávky. 

OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJN~NÍM V REGISTRU SMLUV podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

SiAREZ-SPORT, a.s., Křídlovi cká 911 /34, 603 00 Brno, IČ: 269 32 211, DIČ: CZ26932211, Tel: 533 033 830, Str. 1 




