
OBJEDNATEL: DODAVATEL:

Statutární město Brno, městská část Bmo-sever SEBAK spol. s r.o.

Odbor bydlení, oddělení správy budov Ič: 60696834

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 DIČ: CZ60696834

Bratislavská 70, 601 47 Br Kudmova 447/27

bankovní spojení: KB, a.s., 62000 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum vystavení: 26.04.2021

OBJEDNÁVKA č. 1532/21

Objekt: ELGARTOVA 698/6

Objednávám e u vás: odstranění havárie ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví

statutárního města Brna, svěřen městské části Bmo-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je

přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůte 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla

(předávací protokol).

Provozní technik:

Kontakt:

Cena: 71 450,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.05.2021

Nájemce:

Kontakt:

■vedouc

Fakturační podmínky:
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající

číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přeneseně daňové povinnosti.

V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno

následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § !09a zákona o dani z přidané

hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplaceni takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude

považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky čj služby.

Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději

do 15 dnú od předání díla.

Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Bmo-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adres

Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:



spol. s r.o.
šPracwáštš sŠámalova 312/81!., SIS S© Smo

ROZPOČET BEZVÝKOPOVĚ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovite l:

SEBAK spol. s r.o. IČ :60696834

Kudmova 447/27, 620 00 Brno

rovozní ředitel společnosti

Objednatel :

ŮMČ Brno-sever

Bratislavská 71, 601 47 Brno

O b jek t: Elqartova 698/6. Brno

Způsob opravy : bezvýkopově „úsekovou bezešvou sanační vložkou - technologií BRAWOLINER“

Důvod opravy : stávající kanalizace je poškozená. Závady na kanalizaci byly zjištěny její inspekcí TV
kamerou dne 4.3.2021

Termín zahájení prací: x 2021

Předpokládaný termín plněn?: 3-4 dny

Popis prací při bezvýkopových úsekových obnovách:

Úseková bezvýkopová obnova/rekonstrukce se provádí zavedením - invertováním rukávce (lineru)
vzduchem pří tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje
ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-10 mm, které je
bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová rekonstrukce se
provádí v rozmezí cca 4-8 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby
nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopová rekonstrukce zůstávají veškeré
stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí



Stručný popis navrhovaných prací dle RZ :

1) z nově zbudované montážní jámy v předpokládaném staničení 13.0m od napojení na stoku směrem do
napojení na hlavní řad (KAM potrubí DN 300): zbudování montážní jámy otevřeným výkopem ; 
bezvýkopová úseková obnova kanalizace -  potrubí v předpokládaném DN 150-200 v celkové 
předpokládané délce 10,0m

Popis prací MJ
Množství
efelkem

jédiibtkoýá ■ Gena celkem Kc

Doprava mechanizmů

Tlakový vůz Ks 1,000 390,00 390,00

Sanační/montážní vůz Ks 4,000 390,00 1 560,00

Odvoz odpadu Ks 1,000 1 100,00 1 100,00

Poplatek za odstranění odpadu -  odhad t 0,500 1 300,00 650,00

Doprava mechanizmů 3 700,00

Zbudování montážní jámy M J

Zaměření místa výkopu rádiovou sondou hod. 1,000 1 800,00 1 800,00

Demontáž dlažby m2 1,500 220,00 330,00

Rozrušení a odstranění -  zpevněná plocha š : do 1,0m x d l : 1,5m - tl. do 
0,1m

m2 1,500 1 200,00 1 800,00

Rozrušení a odstraněni -  zpevněná plocha š : do 1,0m x d l : 1,5m - t l.  do 
0,2m

m2 1,500 1 800,00 2 700,00

Ruční hloubení rýh a výkopů š: do 1,0m, dl 1,5m, průměrná hl: 1,Qm m3 1,500 1 360,00 2 040,00

Vodorovné a svislé přemístění výkopku m3 1,500 240,00 360,00

Zásyp : jam šachet rýh m3 1,500 960,00 1 440,00

Betonování podíah-podkladů pod dlažbu: tl. do 100mm -  beton dodán 
zákazníkem m2 1,500 600,00 900,00

Zpětná montáž dlažby m2 1,500 440,00 660,00

Demontáž potrubí m 1,500 220,00 330,00

Montáž potrubí z trub PVC-KG SN4 těsněných pryžovými kroužky DN 
150

m 1,000 510,00 510,00

Koleno/oblouk, přesuvná spojka DN 150 Ks 2,000 530,00 1 060,00

Montáž potrubí z trub PVC-KG SN4 těsněných pryžovými kroužky DN 
200 ‘ ' m 1,000 890,00 890,00

Přesuvka DN 200 Ks 1,000 630,00 630,00

Zbudování montážní jám y MJ ' 15 450,00

Bezvýkopová úseková obnova

Čištění kanalizace tlakovým vozem hod. 1,000 1 800,00 1 800,00

inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ m 10,000 0,00 0,00

BezvvkoDOvá obnova -  svcenv bezešw rukávec BRAWO DN 150-200
FIX s konečnou silou stěny 3,5-4,0 mm m 10,000 4 300,00 43 000,00
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Použiti kalibračního rukávce DN 200 pro metodu s otevřeným koncem m 11,000 500,00 5 500,00

Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce Ks 1,000 800,00 800,00

Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ m 10,000 120,00 1 200,00

Bezvýkopová úseková obnova 52 300,00

Celkem bez DPH 71 450,00

DPH - sazba pro obytné domy % 15,000 10 717,50

Celkem Kč s DPH 82157,50

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 60 měsíců

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80let ’

Platnost nabídky do 31.12.2021.

V Brně dne 7.4.2021
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Alena Wittgruberová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

:42

Re: objednávka
panak2cm copy.jpg; image001.jpg

Dobrý den,

děkuji, už kolem toho zjišťujeme .

S pozdravem

SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČ : 60696834 ,
DIČ : CZ 60696834

Šámalova 81, 615 00 Brno

Dne 29.04.2021 v 10:44

Vážení,
v příloze zasílám objednávku.

S pozdravem

vedoucí technického referátu
oddělení správy budov odboru bydlení
'^M Č Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 BRNO


