
OBJEDNÁVKA

Žerotínovo náměstí 3

601 82 BRNO

tel. 541 651 111 fax 541 651 269 Objednávka č. JMK004074/18/OD/OBJ

Odběratel Dodavatel:

Název Jihomoravský kraj Název HBH Projekt spol. s r.o.

Adresa Žerotínovo náměstí 3 Adresa Kabátníkova 216/5

PSČ 601 82 BRNO 602 00 Brno

Vyřizuje

Telefon Telefon

IČ 70888337 IČ 44961944

DIČ CZ70888337 DIČ CZ44961944

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vaší společnosti na základě nových požadavků Magistrátu města Brna, městské části Brno-Tuřany a Kanceláře architekta
města Brna doplnění č.2 výstupů Vámi zhotovené studie Brno Tuřany II/380, studie řešení soustavy křižovatek pro Jihomoravský kraj v roce
2017 dle Vámi předložené cenové nabídky ze dne 28.08. 2018, a to v rozsahu zpracování var. 5:

- vznikne modifikací var. 4 o prvky z var.1 úpravou řešení v ul. Dvorecké a Pratecké, kde jsou obě v úseku mezi vzájemnou křižovatkou a ul.
Hanáckou III/15283 jednosměrné, přičemž ul. Pratecká by stavebně umožnila budoucí přechod na var. 4
- dodatek obsáhne průvodní zprávu, přehlednou situaci, kapacitní posouzení se SSZ pro rok 2025, stav bez obchvatu
- budou odhadnuty náklady v c.ú. 2018 v členění dle původní studie a dle 2 investorů (1 JMK - silnice, 2 SMB - chodníky, zelené plochy, ...) a
budou vztahovat pouze na úpravy křižovatek (obdoba var. 1-3) vč. vyvolaných úprav chodníků sítí, zelených ploch a pod., nikoliv celý rozsah
náměstí dle studie Šerek
- bude bez ohledu na výsledek kapacitního posouzení 1x projednání také s PČR, MMB OD a MMB OUPR, městskou částí Tuřany, KAM
- výstup studie 4x tisk + 2xCD
Řešení bude odpovídat příslušným ČSN a TP, tam, kde to není v rozporu se zadáním řešení, zejména ČSN 736102, TP 225 a TP 235.

Požadovaný termín zpracování doplňku studie je do 30.11. 2018.

Maximální cena 199 500,- Kč plus DPH (dle cenové nabídky ze dne 28.8.2018).

Přijetí objednávky prosím potvrďte písemně (poštou, datovou schránkou)

Podrobnosti platby

Způsob zaplacení na účet Splatnost faktury je 21 dnů od doručení faktury.

Cena je uvedena bez DPH Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.

Schválení

Ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Datum 11.9.2018

Poznámky a připomínky

Přílohou objednávky je cenová nabídka z 28.8.2018.

Potvrzujeme přijetí objednávky. Za HBH Projekt spol. s r. o. Ing Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti. 13.9.2018


