
OBJEDNÁVKA
OBJEDNATEL DODAVATEL

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.j, registr smluv:

1. Specifikace zboží/služeb:
Provedení stavebních prací „Oprava cest a zpevněných ploch pro parkování v obci Slavkovice“ 
v souladu s předloženým položkovým rozpočtem dodavatele. Položkový rozpočet tvoří přílohu této 
objednávky.
Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace: 
Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 21 dnů.

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. 
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením 
faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce 36 měsíců ode dne převzetí prací objednatelem.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 55.schůzi konané dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

Číslo objednávky: 4252/2021
dne: 15.02.2021

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupené: Stanislavem Markem, místostarostou
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
Bankovní spojení: 1224751/0100
Kontaktní osoba: Petr Ptáček
Tel.: 724 775 894
e-mail: petr.ptacek(ó)meu. nmnm.cz

3. Cena:
Na základě položkového rozpočtu dodavatele 109.086 Kč bez DPH. Ktéto ceně bude připočteno 
DPH dle platných předpisů. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické 
činnosti - nebude uplatněna přenesená daňová povinnost.

Ekostavby Brno a.s.
U Svitavy 1077/2 - Černovice
618 00 BRNO
Zastoupena:
Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva
IČ: 46974687, DIČ:CZ46974687
Kontaktní osoba: Tomáš Kutra
Tel.:+ 420 702731 187 341
e-mail: kutra(Sekostavby-brno.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno
spis, značka B 911

2. Termín realizace:
Předmět objednávky bude realizován v termínu do 30.06.2021

nmnm.cz
brno.cz


Potvrzuji přijetí objednávky:Za objednatele:

V Brně dne
V Novém Městě na Moravě

Za Ekostavby Brno a.s.:

Dne

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Stanislav Marek, místostarosta

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této 
objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
objednávky

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16-0310.2

Objekt: Oprava cest a zpevněných ploch pro parkování v obci SlavkoviceSO01

Rozpočet: Oprava cest a zpevněných ploch pro parkováni v obci SlavkoviceSO01

IČO: 00294900Objednatel: Město Nové Město na Moravě

DIČ: CZ00294900

IČO: 46974687Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

DIČ: CZ46974687

Vypracoval:

Celk

109 086

PSV 0

MON 0

Vedlejší náklady 0

Ostatní náklady 0

Celkem 109 086

%15 0,00

Snížená DPH 15 % 0,00

Základ pro základní DPH 21 % 109 086,00

Základní DPH 21 % 22 908,06

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH 131 994,06

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Oprava cest a zpevněných ploch pro parkování v obci 
Slavkovice

Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě

U Svitavy 1077/2
61800 Brno-Černovice

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV



Položkový rozpočet
Oprava cest a zpevněných ploch pro parkování v obci SlavkoviceS: 16-0310.2

SO01 Oprava cest a zpevněných ploch pro parkování v obci SlavkoviceO:

SO01 Oprava cest a zpevněných ploch pro parkování v obci SlavkoviceR:

MJ Množství Cena/ MJ

| m2 I 712,980391 13,00-

140,00(712.98039

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s Stránka 1 z 1

m2 II

Celkem_____
9 268,75

9 268,75

99 817,25
99 817,25

P.č. Číslo položky Název položky_________________________
Díl: 1 Zemní práce__________________________

(Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním

Komunikace__________________________
(Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm štěrkodrť 
(frakce 0-32 mm

1 (181201102RO0

Díl: 5
2(564831111RT2

_


