Nabídka PD „Křečany – veřejné zdroje vody v místních částech obce“
Na základě projednání navrhovaných řešení a na základě výsledků hydrogeologických posouzení
posíláme naší pro řešení dvou studní.
Projekční práce budou prováděny postupně tak, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly dle potřeb a
podmínek dotačního titulu.
Předpokládaný postup a ocenění prací je provedeno s ohledem na zkušenosti s obdobnými stavbami.
1) Zajištění a sběr podkladů, prvotních stanovisek a dokumentů
2) Zpracování odborného posudku dle závazné struktury vyžadované dotačním titulem, jednoduchá
dokumentace, propočet nákladů
3) Vypracování dokumentace stavby ve stupni jednostupňové. Součástí dokumentace bude
vodohospodářská část, elektročást a nezbytně nutné zpevněné plochy v okolí zdrojů vody
4) Rozpočet stavby
5) Inženýrská činnost k povolení stavby
Potřebným podkladem pro zahájení prací je situační výkres místních částí obce v katastrální mapě ve formátu
dwg, přesné geodetické zaměření lokalit zdrojů v rozsahu příjezdu (přístupu), napojení elektropřípojky,
nezbytné okolí pro realizaci stavby - výškopis, polohopis. Stávající karta obce v PRVKUC v digitální podobě
(pdf). Hydrogeologické posouzení. Součinnost objednatele při provádění projekčních prací a inženýrské
činnosti v nezbytně nutném rozsahu.
Odborný posudek
Příprava – místní šetření (cca 2 lokality)
2 000 Kč
- prostudování hydrogeologického posouzení, zpracování posudku dle požadované struktury
zpracování dat od provozovatele vodovodu, zapracování PRVKUC, územní plán obce
4 000 Kč
- návrh řešení vodohospodářská část, technologie prodeje zjednodušená PD pro posudek
6 000 Kč
- návrh řešení elektro - určení odběrných míst, elektropřípojky, elektro technologie
7 000 Kč
- grafická část
2 000 Kč
- textová a tabulková část a propočet nákladů
6 000 Kč
CELKEM
27 000,- Kč
Odborný posudek bude předán – ve dvou paré, barevné tisky. a na DVD nosiči.
Projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dle platné legislativy
2 lokality vodohospodářská část, technologie a úprava prostranství
2 lokality elektropřípojka, elektrorozvody, elektrotechnologie
1 technologie prodeje vody – opakovaná pro obě lokality
CELKEM

30 000 Kč
24 000 Kč
20 000 Kč
74 000,-Kč

Inženýrská činnost pro povolení stavby
2 lokality komplet
20 000,- Kč
Inženýrská činnost neobsahuje správní poplatky a platby za odběrná místa. Ty budou investorovi
přefakturovány ve skutečné výši
Rozpočet stavby a zadání stavby pro výběrové řízení na zhotovitele
2 lokality vodohospodářská část, elektročást, úprava prostranství

20 000,- Kč

Nabídková cena je 141 000,- Kč bez DPH.
Ke konečné fakturované částce bude připočteno DPH v platné výši, cena vč. DPH je 170 610,- Kč

S pozdravem a na spolupráci se těší
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