
MĚSTO  NOVÝ  BOR 

Objednávka č.: MUNO  47737/2021 Datum objednání: 18.10.2021 
 

dodavatel: DESIGN 4AVI s.r.o. 

adresa: Pražská 1335/63 

 10200 Praha 10 

IČ / DIČ: 07303289 

vyřizuje: 

tel: 

e-mail:  

číslo účtu:   

odběratel: Město Nový Bor 

adresa: nám. Míru 1 

 473 01 Nový Bor 

IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771 

vyřizuje: 

tel: 

e-mail:  

číslo účtu: 
 

termín a místo dodání: 15.12.2021, Nový Bor 

Na základě předchozího jednání a Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme obstarání záležitostí ve smyslu 

ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník: 

Příkazník se touto objednávkou zavazuje provést za úplatu pro příkazce – zpracování projektové 

dokumentace na digitalizaci učeben v rámci investiční akce „Digitalizace učeben ZUŠ, Dělnická 325, 

Nový Bor“ na jeho účet v rozsahu cenové nabídky ze dne 24. 09. 2021 (viz příloha) a za podmínek níže 

uvedených, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.      

 

Celková cena bez DPH…………………………………………………………………...……   57.600,00 Kč 

DPH 21%.......................................................................................................................................12.096,00 Kč 

Celková cena vč. DPH…………………………………………………………………...……    69.696,00 Kč 

 

Ustanovení o záruce: 

Záruční podmínky se řídí dle platných právních předpisů, tj. minimálně podle § 2619 zákona č. 89/2012 

Sb. Občanského zákoníku v platném znění.  

 

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou 

správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento 

obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).“ 

 

Platnost této objednávky není podmíněna doložkou podle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní 

zřízení/ ve znění pozdějších předpisů. 

 

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou 

správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento 

obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).“ 

 

K faktuře přiložte kopii této objednávky, pokud nejste plátcem DPH, uveďte to na faktuře. 

 

Podrobnosti platby: fakturujte se 30 denní dobou splatnosti 

 

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků: 

datum jméno příjmení podpis 

 18.10.2021 
Podepsáno 

elektronicky 

ORG  ORJ OdPa Pol 

5848001120 5000 3231 6121  
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Poptávající: 

Město Nový Bor 

Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

IČO: 00260771 

 
 
 

Akce:  ZUŠ – učebny 207, 208, 203 

Předmět:  Projektová dokumentace AV techniky 

Stupeň PD:  DPS – dokumentace pro provedení stavby 

Datum:   24. 9. 2021  

Vyřizuje: 

 

Na základě poptávky předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace. 

 

1. Řešené prostory: 

− Učebny 207 a 208 – Literárně dramatický obor (LDO) – v budově Dělnická 325 

− Učebna 203 - bicí učebna/nahrávací studium – v budově Dělnická 325 

 

2. Předpokládané vybavení učebny 207 a 208 (jednoduché TV studio): 

− Digitální pracovní pomůcky pro zpracování videa (11x iPad), 

− interaktivní tabule – mobilní displej – 65“, 

− audio systém, stagepass,  

− kamera s příslušenstvím, 

− fotoaparát s příslušenstvím,   

− scénické osvětlení,  

− notebook pro zpracování a střihání videí, 

− notebook pro učitele, 

− čtecí zařízení, 

− kamery pro distanční výuku s možností nahrávání prezenční výuky, 

− tablet s pedálem pro otáčení not, 

− digitální pianino, 

− interface technika, 

− VCF standard pro smíšenou výuku 

 

3. Předpokládané vybavení učebny 203 (bicí učebna/nahrávací studium): 

− Aparatura na nahrávání 

− audio systém, stagepass,  

− vybavení pro nahrávací studio  

− digitální pianino, 

− bicí nástroje dle požadavků učitele bicích nástrojů, 
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4. Rozsah projektové dokumentace: 

1x digitálně + 2x tištěná paré 

− zakreslení zařízení, včetně kabelových tras, v měřítku do stavebního půdorysu 

− schémata zapojení 

− požadavky na případnou stavební připravenost k instalaci AV techniky 

− případné požadavky na ostatní profese (silno a slaboproud) 

− technická zpráva 

− výkaz výměr oceněný a neoceněný s technickými specifikacemi zařízení pro tendr 

 
CENA PROJEKČNÍCH PRACÍ: 57 600,- KČ BEZ DPH 

 

 

5. Termín zpracování: 

− dokončení do 50 dní od objednání 

 

6. Platební podmínky:  

− splatnost faktur 30 dní 

 

7. Poznámky: 

- Součástí nabídky není projekt silno, slaboproudu, vzduchotechniky, interiérů a stavby. Součástí projektu 

budou nároky na tyto profese. 

- Součástí projektu není projekt akustiky. 

- V ceně projektové dokumentace není návrh nosných konstrukcí a jejich statické posouzení. 

- Předpokládáme přidělení odpovědné osoby pro projednání návrhu speciální techniky (typicky jaký xylofon, 

baskytara, piano, atd. je přesně požadováno). 

- V rámci nabídnuté ceny se uvažuje s koordinační schůzkou, případná další osobní účast, nebo účast na 

kontrolních dnech není součástí nabídnuté ceny. 

- Každé další tištěné paré oproti nabídnutému počtu bude zpoplatněno částkou 500,- Kč bez DPH. 

 
Platnost nabídky 30 dní. 

 
Nabídku zpracoval: 
 

 
DESIGN 4AVI, s.r.o. 
Pražská 63 
102 00, Praha 10 

 

 
V Praze dne: 24.9.2021 
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From: D4AVI @design4avi.cz>  
Sent: Wednesday, October 20, 2021 2:20 PM 
To: @novy-bor.cz> 
Cc:  
Subject: RE: Digitalizace učeben ZUŠ, Dělnická 325, 
 
Dobrý den  
 Díky za zaslání. Potvrzuji přijetí objednávky. 
Krásný den 
JF 
 

Manažer TO Servisu  
 

 
 
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 
Pražská 63, 102 00  Praha 10 

 
 

    

  
 

 
 
 
 


