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OBJEDNÁVKA

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněná jednat: Ing. Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
e-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz, tel. 558 609 260
Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru
e-mail : luskova.bozena@frydekmistek.cz, mob.
Ing. Silvie Leixner – technik investičního odboru
e-mail: leixner.silvie@frydekmistek.cz, mob.

- dále jen objednatel
a

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena Ing. arch. Martinem Chválkem, jednatelem
IČ: 05725674
DIČ: CZ05725674
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. Oddíl C vložka 69052
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava, č. účtu 1022017/5500
Tel.:
e-mail:
kontaktní osoby ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

uzavírají a akceptují tuto objednávku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Objednávka je
ze strany objednatele vystavena v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Frýdku-
Místku, směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.

1. Zadání - předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je závazek zhotovitele zpracovat studii
s názvem „Volnočasový areál Frýdek-Místek – změna koncepce 2021“, jejímž účelem je

vytvořit nový názor na koncepci plánovaného volnočasového areálu s tím, že budou ve výsledku
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redukovány investiční náklady oproti již zpracované projektové dokumentaci pro provádění 
stavby. Nová skladba a standard zařízení budou specifikovány na vstupním jednání. 
Požadovaný rozsah zpracované studie: 
Minimální rozsah textové části: 

1) Zhodnocení zadání a cílů řešení 
2) Popis návrhu 
3) Odhad investičních nákladů 
4) Návrh dalšího postupu projektové a inženýrské přípravy 

Minimální rozsah grafické části: 
1) Širší vztahy 
2) Situace současného stavu 
3) Situace dle studie z r. 2016 
4) Situace dle DPS s posledními úpravami z r. 2019 (č. zakázky 16-126-5) 
5) Situace dle nového návrhu 
6) Vzorová řešení 
7) Vizualizace 

 
Dílo bude provedeno dle vzájemně odsouhlaseného rozsahu cenové nabídky č. N-21-095 ze dne 
13.8.2021. 

 

2. Celková cena zakázky 

Celková cena je stanovena individuální kalkulací zhotovitele dle cenové nabídky  
č. N-21-095 ze dne 13.8.2021 a činí: 

  bez DPH DPH  včetně DPH 

Cena za studii celkem 94 000,00 Kč 19 740,00 Kč 113 740,00 Kč 

 
 

3. Požadovaný termín plnění zakázky: do 8. týdnů zahájení plnění, tj. od termínu 
vstupního jednání, které se uskuteční na výzvu objednatele 

4. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek  

a) Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen „faktura“). 

b) Nezbytnou součástí faktury, příloh a dokumentace je číslo a název veřejné zakázky.   
c) Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

zadavateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka 
podatelny objednatele.  

d) Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
e) Nárok na zaplacení díla vzniká protokolárním předáním a převzetím kompletního díla bez 

vad.  

 
5. Smluvní pokuty  

a) Pro případ prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této 
objednávky může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 
započatý den prodlení s předáním díla. 
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b) Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo na základě faktury  
dle smlouvy může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované 
částky bez DPH za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení 
objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 

6. Závěrečná ujednání 

a) Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na 
stránkách www.frydekmistek.cz. 

b) Tato objednávka podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto 
zákona povinen zaslat tuto objednávku nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření 
Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 

 
 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
Ve Frýdku-Místku, dne ……………  V Ostravě, dne …………… 

 
 
 

…………………………………  ……………………………………. 
Ing. Peter Mikulenka                                              Ing. arch. Martin Chválek 
vedoucí investičního odboru                         jednatel 
 
 
 
 
Přílohy: 
                                                
1. Cenová nabídka č. N-21-095 ze dne 13.8.2021 
 
 
 
 
   
 
 


