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Nezapsáni v obchodním rejstříku Banka:

Objednáváme u Vás:

„Kamenná 42, Brno – projektová dokumentace na demolici objektu a následnou inženýrskou činnost“

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení jednostupňové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, rozšířeno u o náležitosti
dokumentace pro stavební povolení. Jednostupňová dokumentace bude sloužit jak pro stavební řízení a vydání stavebního povolení, tak pro výběr
zhotovitele a realizaci stavby.
Rozsah projektové dokumentace:
- demolice objektu Kamenná 42
- zajištění svahu po demolici objektu (opěrná zeď uliční části vč. op locení)
- terénní úpravy pozemku
- návrh sjezdu na pozemek vč. souvisejících prací (opěrná zídka, brána, oplocení k sousednímu pozemku atd.)

Součástí zakázky je i geodetické zaměření a zajištění všech potřebných sond, průzkumů. Dále statické posouzení, vy hotovení PBŘ, vyřízení všech
potřebných souhlasů, vyjádření dotčených orgánů (např. OPP MMB, NPÚ , HZS atd.) a zajištění územního řízení a stavebního povo lení demolice vč.
zajištění svahu a oplocení vč. nového sjezdu.
Projektová dokumentace bude odevzdána: 4x tištěné podobě a 1x el.podobě (formát *.pdf, *.doc, *.dwg)
Dále bude vyhotoven soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. (dále jen „soupis
prací“). Bude zpracován i kontrolní rozpočet. Soupis prací nesmí obsahovat agregované položky typu kpl, soubor apod. Soupis prací také bude zpracován,
tak aby jednotlivé profese byly automaticky sčítány do celkové souhrnné ceny stavby. Celkové (souhrnná) cena stavby nesmí být na samostatném
dokumentu, do kterého by se museli jednotlivé dílčí části (profese) vepisovat ručně.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude odevzdán 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát *.xls). V příp adě potřeby bude položkový
rozpočet a výkaz výměr rozdělen na opravy a investice.
Předmětem plnění zakázky je dále stanovení ceny díla bez DPH a vč. DPH.

Dohodnutá cena celkem: 155 500,00 Kč (není plátce DPH)

Základ daně: 155 500,00 DPH základní: 0,00 DPH snížená: 0,00

Termín dodání: 11.12.2018
- provedení zaměření, provedení všech potřebných sond a zpracování návrhu do 1 měsíce od obdržení objednávky

- zpracování jednostupňové projektové dokumentace do 1 měsíce od odsouhlasení návrhu

- zajištění vyjádření dotčených orgánů do 2 měsíců od odevzdání projektové dokumentace

- zapracování všech požadavků dotčených orgánů do 1 týdne od doručení posledního vyjádření dotčeného orgánu.

- podání žádosti o územní řízeni a stavební povolení do 1 týdne od zapracování jejich požadavků

- odevzdání kompletního díla do 1 týdne od vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním některého svého závazku či závazků dle této objednávky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

Objednatel:

Datum: 16.08.2018 Podpis:

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §435 NOZ včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstř íku nebo v jiné evidenci.
Jsme plátci DPH.



Potvrzení přijetí objednávky Ing. Vladanem Henkem:


