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Město Kuřím 

OBJEDNÁVKA č. 2016/OB/0854 MUKUX007W7FI 

Odběratel: 
IČO: 00281964 

Město Kuřim 

Jungmannova 968/75 

664 34 Kuřim 

vyřizuje: Ševčíková Dagmar Ing. 

Dodavatel: 
i IČO: 48910848 

| ASiO, spol. s r.o. 

Kšírova 552/45 

| 61900 Brno 
: bankovní účet: 2107733860/2700 

Předmět objednávky a popis 
i Úprava studníční vody pro Wellness Kuřim 

I Objednáváme u Vás zpracování PD pro stavební objekty SO 01, SO 02 a SO 03ve stupni 
i dokumentace pro vodoprávní povolení v podrobnostech pro provádění stavby, a pro SO 04 a SO 
05 ve stupni dokumentace pro provedeni stavby, na zakázku „Úprava studníční vody pro Wellness 
Kuřim" (DSP, DPS): 
- PD bude zpracovaná v souladu s ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, 

izejm. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., přílohy č,5; 
- Při zpracování PD je nutné dodržet zákon č. 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon) a vyhlášku č. 
590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, a zákon č. 274/2001 Sb.o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodách a kanalizacích) a prováděcí vyhlášky č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí tento zákon, vše ve znění pozdějších předpisů; 
- Dále bude PD zpracovaná dle ostatních platných předpisů, zákonů a vyhlášek, metodik a norem, 
vztahujících se k předmětu zakázky; 
- PD bude splňovat podmínky územního rozhodnutí č.j. MK/3239/16/OSVO ze dne 23.3.2016, nad 

I rozsah ÚR bude zpracován přívod upravené vody z úpravny k plánovaným objektům sportovního 
| areálu; 
\- DPS bude splňovat požadavky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném 
znění vč. souvisejících předpisů; 
- Sestavení soupisu provedených prací bude odpovídat vyhlášce č. 230/2012 Sb. Položky budou 
popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb, specifikace materiálů nebo výrobků, s uvedením technických parametrů nebo 
vlastností. 
- Soupis vedlejších a ostatních nákladů stavby, které bude muset zhotovitel stavby vynaložit v 

| souvislosti s realizací stavby, nezahrnuté v položkách soupisu stavebních prací, ale pro realizaci 
| stavby nezbytné. 
i- Výkaz výměr vymezuje množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek a služeb a bude uveden 
s postupem výpočtu a popisem s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část 
dokumentace, 
\ - Soupisy prací s výkazem výměr budou zpracovány v cenové soustavě RTS nebo URS ve 
i formátu *xls. Kromě toho požaduje objednatel oceněný výkaz výměr v 1 vyhotoveni pro stanoveni 
! předpokládané hodnoty zakázky. 
I- PD bude před dokončením projednána s dotčenými správci IS a DOSS včetně zapracování 
| připomínek, projednání DSP bude objednáno samostatnou objednávkou; 
!- Dodavatel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době předání a to vč. vad, které se projeví až 
I při realizaci stavby na základě zpracované PD; 
- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; 
- Lhůta splatnosti faktury činí 15 kalendářních dnů od doručení objednateli na základě 
předávacího protokolu, podepsaného zástupci objednatele a dodavatele. 

Stavba obsahuje objekty: 
SO 01 - objekt úpravny vody 
SO 02 - potrubní trasa studniční vody na úpravnu vody 
SO 03 - potrubní trasa upravené vody z úpravny vody 
SO 04 - přípojka splaškové kanalizace 
SO 05 - přípojka elektro 

Cena 

113 135,00 Kč 

j Cena PD: 93 500,- Kč bez DPH 
Termíny a požadavky na zpracování: předání dokončené PD 10,9.2016 

Dokumentace bude odevzdána v 6 sadách v tištěné podobě a v digitální podobě 1x na CD ve 
formátu text - doc a pdf, rozpočet a W ve formátu xls, grafika ve formátu dgn, dwg a pdf. Sada 
č.1, 2 a 3 bude autorizovaná a sada č. 1 bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. 

Datum vystaveni objednávky: 08.07.2016 

Datum požadovaného dodáni: 10.09.2016 



■ Razítko, jméno a podpis objednavatele:
Podrobnosti platby:
* hotově
* na účet ' /?§
číslo výdajového účtu města Kuřim ti
22824641/0100

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřím

Rozpočtové kryti Zadal:

ÓdPa Poi UZ ORJ ORG Kč Poznámka

3412 8121 004 1146 000 000 113 135,00

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim Bartoš Stanislav
: příkazcem operace:

; Datum: 08,07.2016

: Podpis příkazce operace:

' Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu:
Datum: 08.07.2016

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele: ví*J| >\ '

IDatum: 4Ló«7-20«1é ^^(((1

I Razítko:


