
OBJEDNATEL:
MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16
Resselovo náměstí  č.p. 77, CHRUDIM Telefon: 469 657 127
Odbor INVESTIC
Oddělení investic E-mail: hana. dusankova@chrudim-city.cz
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

IČO: 00270211

ZHOTOVITEL:

Cena včetně DPH: maximální cena včetně DPH dle nabídky činí 94.380,00  Kč

Termín pln ění: 30.9.2017

Smluvní pokuty:

den prodlení.

 3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednavatelem ve lhůtě splatnosti,
objednavatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,1% z ceny díla za každý, i započatý, den prodlení
Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk

Další ujednání:
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., jak v
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybnosti, zda to je či není
podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce 
nepovažují za obchodní tajmemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku
zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

                     

Ing. Arch. Marek Janatka
VISIO,spol.s r.o., Šípková 849

                        Města Chrudim 533 41 Lázně Bohdaneč

Za objednatele: Ing. Petr Pecina                                             Za zhotovitele:              
                       vedoucí Odboru investic

Evidenční číslo OIN 
Vyřizuje:  Hana Dušánková/ tel. 469 657 127
 V Chrudimi dne 31.7.2017                V Chrudimi dne 31.7.2017

            

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou strjnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý

2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení
písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%  
za každý den prodlení.

nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla.

Zadávací podklady:
Prohlídka místa plnění, cenová nabídka ze dne 03.07.2017.

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Odevzdáním studie se rozumí osobní odevzdání studie s potvrzením převzetí objednavatelem na adrese objednavatele v počtu  4 ks 
paré. Kompletní PD bude odevzdána také ve formátu pdf. v počtu 1 ks na CD. Další výtisky je možné objednat za cenu obvyklou.

Záruční doba:    trvalá s vyjímkou eventuální změny zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.
1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, 

Na faktu ře uvád ějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo 567/1/17/08

VISIO, spol.s r.o., Šípkova 849, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 058 86 503

Předmět pln ění:   je zhotovení Technické studie rozvoje Rekreačních lesů Chrudim-Podhůra. Předmětem je podchycení 
stávajícího stavu vybavení rekreačních lesů, zakreslení skutečného stavu všech staveb (popis, situace, fotografie), popsanou 
životnost staveb (datum dokončení, kým a za kolik, životnost) a návrh obnovy a další výstavby (dále plánované stavby). Do studie 
budou zakresleny vyprojektované stavby (VNC, včetně parkoviště, rekonstrukce příjezdové komunikace od bus zastávky, smíšená 
pěší a cyklistická stezka z Chrudimi, stavební úpravy skládky). TS bude řešit sjednocení mobiliáře (přístřešky, lavičky, rozcestníky, 
značení, tabule) a návrh jejího provedení (popis, výkresy). Součástí studie je i návrh orientačního systému Rekreačních lesů. TS 
bude obsahovat zejména technický popis, koordinační situace a odhad nákladů. Budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a 
normy. Technická studie bude obsahovat: A - Analytickou část: 1. Grafickou část-celkovou situaci stávající, 2. Textovou část, 3. 
Fotodokumentaci: Bude provedena jako tři samostatné složky zachycující stav. Dvě fotografie na stránku A4 na výšku, všechny 
fotografie budou číslovány a popsány popiskem. Dále vnitřní dělení na A-obecné,B-sportovní,C-vzdělávací. Dále vnější dělení na 1. 
S-Stavby a zařízení, 2. C-Cesty, komunikace a trasy, 3. M-Mobiliář. B - Návrhová část: 1. Grafická část-celková situace navrhovaná, 
2. Textová část (Popis koncepce úprav, popis systému a významu návrhu, cíle návrhu a jeho obecné výsledky-např.:sjednocení 
info. tabulí, sjednocení mobiliáře, nastavení možnosti rozvoje a obnovy, sjednocení ohnisek s informacemi), 3. Kartogramy vybavení-
Přehled standardizovaných prvků vybavení uspořádaných do kartogramů. Cílem bude "manuál vybavení rekreačních lesů", ve 
kterém budou uvedeny používané prvky s technickými informacemi. 4. Návrhová dokumentace vybavení a staveb - Bude zahrnovat 
jednak výkresy nebo podrobné určení mobiliáře a jednak výkresy nově navrhovaných prvků a staveb (trasy, altány a pod.). Dále 
schematické koordinační situace vyznačující úpravy polohy stojanů, mobiliáře a podobně v konkrétním místě ohnisku. 5. Návrh 
orientačního systému Rekreačních lesů - Návrh systému značení, výkresy provedení označníků a jejich rozmístění. Provedení 
Návrhové a Analytické části bude graficky navazovat na akci: "Grafický manuál Rekreačních lesů města Chrudim".Zhotovitel svolá 
minimálně 3 výrobní výbory sídle objednatele. Závěry výrobních výborů a oprávněné požadavky z jednání s Městskými lesy, 
Odborem investic, Odborem památkové péče, CHKO, budou zapracovány do Technické studie.  


