
Statutární město Brno, městská část Brno-sever,

Odbor rozvoje, investic a majetku

Bratislavská 70, 60147 Brno

O B J E D N Á V K A
ORIM/2021/06411

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Dodavatel:

romangale s.r.o.

Křídlovická 981/25

60300 Brno 3

IČO: 06907768

DIČ: CZ06907768

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující:

vypracování projektové dokumentace „Přístupový chodník k MŠ na ulici Dohnalova“

Předmětem objednávky je vypracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu chodníku podél

přístupové komunikace Dohnalova, včetně odvedení povrchových vod a případně změny dopravního značení

v rozsahu:

1. Projektová dokumentace pro společné řízení (Územní rozhodnutí a Povolení stavby)

2. Projektová dokumentace pro provedení stavby,

3. Plán organizace výstavby (POV),

4. Kompletní inženýrská činnost - zajištění všech stanovisek dotčených orgánů, příprava a zajištění
souhlasů a projednání návrhů smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou a vlastníků přilehlých
nemovitostí, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro všechny části projektové
dokumentace apod.,

5. Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby.

Součástí předmětu díla je provedení všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných k realizaci předmětu
zakázky.

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

v platném znění, dále se zák. č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

v platném znění, vyhláškou 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
v platném znění.

Zpracovatel je povinen si zajistit potřebná geodetická zaměření, průzkumy, případně potřebné návrhy smluv

a stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření k existenci sítí

apod.



Zadavatel předpokládá zahájení prací na veřejné zakázce ihned po převzetí a odsouhlasení textu a obsahu

objednávky, tedy:

Zahájení: 05/2021

Dokončení DUR + DSP, včetně výkazu výměr, rozpočtu a předání pravomocného SP: nejpozději 09/2021

Dokončení PDPS: 10/2021

Max. konečný termín k dokončení díla nesmí přesáhnout 31.10.2021

Předmět řešení: jedná se o záměr výstavby chodníku - komunikace pro pěší - ve standardní šíři (přičemž

v průjezdné šířce nesmí být osazeny dopravní značky, osazeny obrubníky) podél komunikace Dohnalova po

levé straně ve směru k Melatínu, navazující na stávající chodník u odbočky na komunikaci Melatín. Zadavatel

požaduje zachování všech stávajících vjezdů, sjezdů a vchodů do zahrad, budov a objektů podél komunikace

Dohnalova po pravé i levé straně směrem k Melatínu. Zadavatel požaduje, aby řešení chodníku umožňovalo

strojní zimní i letní údržbu - v průjezdné šířce nesmí být osazeny dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení

apod. Před zahájením prací budou dohodnuty základní podmínky řešení. Před podání žádosti o uzemní

rozhodnutí a stavební povolení je dodavatel povinen nechat navržené řešení odsouhlasit zástupcem města.

Zadavatel požaduje v průběhu zpracování dokumentací provádění pravidelných kontrolních dnů min. lx za 14
dnů nebo dle domluvy.

Cena je stanovena dohodou na 143 990,00 Kč včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také
zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se
objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
§ 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a
zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: 31.10.2021

V Brně: 27.05.2021
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část brno-sever

vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo
objednávky.
Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.



Vaši objednávku akceptujeme. Zároveň souhlasíme s tím, aby byla zveřejněna v Registru smluv zřízeném jako

informační systém veřejné správy na základy zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašujeme, že skutečnosti

uvedené v této objednávce nepovažujeme za obchodní tajemství a udělujeme svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dne: ' za: romangale s.r.o.,

Křídlovická 981/25,

60300 Brno


