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PŘEDMĚT: „Dálkové ovládání spodní brány v BZA“
Obsahem předmětu díla: je zpracování studie na „Dálkové ovládání spodní brány v BZA“.
Z důvodu v dalších letech zamýšlených stavebních prací na multifunkčním objektu nad horní branou
BZA a potenciálním uzavřením vstupu z horní části zahrady je potřeba zprovoznit dálkový přístup
k dolní bráně objektu BZA. Dolní brána je také využívána pro vstup skupin návštěvníků, které přijely
autobusem, který může u dolní části zahrady bezpečně zastavit. Kamerový systém je potřeba doplnit o
kameru u dolní brány a před ní. K dolní bráně je potřeba umístit tablo v návaznosti na stávající
telefonní ústřednu v hlavní budově a technicky propojit s ovládáním brány a branky.
Předmět díla bude zpracován v následujícím rozsahu:
V průběhu zpracování studie budou předjednány podmínky realizace v návaznosti na vlastnické
vztahy. Studie bude projednána a písemně odsouhlasena
a ředitelem

a) studie „Dálkového ovládání spodní brány v BZA“, obsah:
- zhodnocení stávajícího stavu dvoukřídlé brány
- architektonický návrh vzhledu nové brány
- návrh posuvné jednokřídlé brány + související stavební práce
- konkrétní návrh dálkového ovládání brány a branky, komunikačního tabla včetně kamery
a rozšíření kamerového systému BZA
- návrh osvětlení okolí vstupní brány a celé trasy komunikace od brány po křižovatku u
hospodářské budovy (napojení na stávající venkovní osvětlení arboreta)
- zajištění silnoproudého napájení pohonu brány, lokálního osvětlení a zásuvkových skříní
b) předběžné projednání vlastnických vztahů v souvislosti se vstupní bránou, brankou a
ovládáním. Vstupní branka a polovina spodní brány jsou postaveny na pozemku
k.ú. Ponava, vlastníka
. Stavba branky a brány jsou vlastnictvím
MENDELU. Současné dálkové ovládání brány je vlastnictvím
. Případná
nová brána včetně pohonu a ovládání bude stavba na cizím pozemku.
c) předběžné projednání uživatelských vztahů: úhrada nákladů na provoz, údržbu, opravy, kdo
obdrží a kolik ks dálkového ovládání, klíčů atd.

d) studie bude sloužit jako podklad ke zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a následně pro provádění stavby (DPS).
e) Předběžná projednání (body b, c), budou předána SO pro dopracování finální podoby dohod
mezi vlastníky, nebudou přímou součástí studie. Finální dohody mezi vlastníky Ing. arch.
Chlupem a MENDELU budou použity v následujícím stupni PD pro územní rozhodnutí.
Cena a dodací lhůty:
Cena celkem:
Počet vyhotovení:
Termín:
Splatnost ceny:
Místo dodání:
Záruka:
Počet paré:

90.000,-Kč (zhotovitel není plátce DPH)
3x – 1x pro potřeby zhotovitele, 2x pro objednatele
17. 12. 2021
do 30 dnů po převzetí faktury objednatelem
Mendelova univerzita v Brně, Stavební odd.
60 měsíců
studie bude předána 3x tiskem a 1x digitálně na CD nosiči
(formát dwg, pdf, word, excel)
Způsob převzetí:
osobní předání na základě předávacího protokolu
Sankce za nedodržení dodací lhůty: 1 % z ceny díla za každý den prodlení
Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné
vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede
objednatel.
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