
m sto Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

OBJEDN VKA I
Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uved‘te íslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dn od doru ení.

Objednávka íslo: 2020/00470011NV/DO

Datum vyhotovení : 14.07.2020
Termín pln ní: 30.06.2021

Dodavatel:

DIMENSE V.0.8.

Hrn í ská 890/15

60200 Brno

I O: 27753379

I: CZ27753379

Odb ratel : _____

m sto Blansko
nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

i o: 00279943

DI : CZ00279943

Bankovní spojeni:

P edm t objednávky

M sto Blansko, odbor investi ního a územního rozvoje, na základ naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon
autorského dozoru (dále jen “AD“) p i realizaci stavby a názvem “Regenerace sídlišt Zborovce, III. etapa“.

P edm tem výkonu AD je zejména:

ú ast na kontrolních dnech stavby, dále ú ast na stavb dle pot eby, reagování na dotazy ú astník výstavby (objednatel,
zhotovitel, Technický dozor stavebníka, odborný kontrolor ve ejného osv tlení, koordinátor BOZP atd.), schvalování
dodání Výrobk a materiál v sou innosti s objednatelem, kontrola dodržování projektu, vysv tlení navrženého v
projektové dokumentaci v p ípad dotaz a jiné další náklady na výkon AD jako nap . cestovné a jiné režie. Výkon AD se
týká všech stavebních objekt .

P edpokládaný termín realizace stavebních prací: 03. 08. 2020 - 30. 06. 2021.

Smluvené ceny jsou následující:
- Hodinová sazba za výkon AD na stavb : 700,00 K bez DPH/l hodinu.
- Hodinová sazba za výkon AD na ostatní innosti: 700,00 K bez DPH/l hodinu.
- Vlastní nutná p íprava pro výkon AD na stavb se nezahrnuje do výkazu odpracovaných hodin a nefakturuje se.
- Cestovné tam i zp t: 7 k /l km, celkem tam i zp t 60 km. Celkem tedy 420,00 K bez DPH. Cas strávený na cest se
nepo ítá do výkazu odpracovaných hodin a nefakturuje se.
- Cena za výkon i cestovné je dána pevn , bez ohledu na po et osob vykonávající AD.

P edpokládá se následující rozah výkonu AD:
- 25x ú ast na stavb : 700,00 * 25 ~1,5h 26.250,00 K bez DPH
- 25x cestovné: 25 * 420 = 10.500,00 K bez DPH
- 20 hodin práce mimo stavbu: 700,00 * 20= 14.000,00 K bez DPH

Celkový p edpoklad bez DPH iní tedy 50.750,00 K . S DPH pak 6 1.407,50 K .

D kujeme za kladné vy ízení naší objednávky.

Ing. fan

vedoucí odboru investi ního a územního rozvoje

SOO9XO I 4V4M6

Fakturace je možná na základ skute n odpracovaných hodin a cestovného lx za m síc.

Cena pln ní (v etn DPh): 61 407,50 K

m sto Blansko



[Vy izuje: Svoboda Ji í Ing.

Telefon:
Fax:
E-mail:

Prohlášení dodavatele .

Prohlašujeme, že objednávku p ijímáme
Datum: 4~ ~‘ ~2~)

Razítko a podpis:

Podpis p íkazce operace:

Podpis správce rozpo tu:


