MĚSTO JESENÍK, Masarykovo náměstí 167/1, Jeseník
Městský úřad Jeseník, Oddělení investic
tel. 584 498 137, monika.blandova@mujes.cz

OBJEDNÁVKA č.

N21V00040057/OI/Uh

Dne: 11.10.2021

Dodavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

AMTB s.r.o.
Hanušova 10/100, 779 00 Olomouc
263 81 397
CZ 26381397

Objednáváme:
Zpracování
architektonické
studie
komunitního
domu
pro
seniory, kdy záměrem města je vybudovat „Kodus“=komunitní dům
pro seniory v budově města na ulici Dukelská č.p. 718 (bývalé
sídlo
Městské
policie)
přebudováním
těchto
prostor
na
malometrážní byty (při zachování prostor pro klub seniorů).
Rozsah a počet bytů je specifikován v zaslaných podkladech.
Zadáním je zhodnocení možností takového záměru a vytvoření
studie proveditelnosti umístění těchto prostor (bytů) do
objektu, v případě nemožnosti takového řešení zvážit jeho
nástavbu či přístavbu. Dle požadovaného rozsahu a přiložené
cenové nabídky:
1. Textová část
2. Situace
3. Půdorysy
4. Řezy
5. Pohledy
6. Vizualizace /alespoň hmotová/
7. Odhad investičních nákladů
Studie
bude
předána
objednateli
ve
třech
vyhotoveních
v tištěné formě a dále ve třech vyhotoveních v digitální
formě, z toho textová část ve formátu *docx.
a *pdf
a
grafická
část
v editovatelném
formátu
zpracovávaného
programu (*.dgn nebo *.dwg). Digitální forma PD bude setříděna
ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvů
a číslováním výkresů.
Na základě zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném
znění, zůstávají dodavateli zachována i po předání díla jeho
autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu
vyplývajícímu z této objednávky.
Dodavatel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít
a poskytnout licenci jinému pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je
předmětem této objednávky, bude-li naplňovat znaky autorského
díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči
objednateli nebudou uplatňovány oprávněné nároky majitele
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích
osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva
vlastnická aj.). Dodavatel je povinen poskytnout objednateli
oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití
známým v době uzavření objednávky v rozsahu neomezeném, co se
týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak
měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá
oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě,
k čemuž dává dodavatel přijetím této objednávky svůj výslovný
písemný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle
této objednávky je ujednána jako výhradní a poskytuje se
bezúplatně.
Celkem max. za cenu 146.000 Kč bez DPH, tj. 176.660 Kč s DPH.
Platba fakturou.
Tato objednávka je vyhotovena v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákona“), která není zadávaná postupy podle zákona. Jedná se
o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou postupy dle bodu 3 Směrnice
č. 1/2021, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), schválené
Radou města Jeseník dne 16.02.2021, ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad
uvedených v § 6 zákona.

Fakturační údaje:
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník,
IČO: 00302724, DIČ: CZ00302724.
Dodací adresa: Město Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení investic,
Tovární 1287/4, 790 01 Jeseník.

…………………………………...
Ing. Jana Gvizdová
vedoucí oddělení
Upozornění pro dodavatele:
Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky. Jsme plátci DPH.
Bankovní spojení
Komerční banka a.s., pobočka Šumperk
Expozitura
Jeseník
Číslo účtu
86-7692800237/0100
IČ
003 02 724
ORJ
4
Dodací lhůta
Do 20 týdnů, ode dne obdržení objednávky

