
810Číslo dokladu 190001:

Popis dodávky 015 zpracování projektu
Způsob dopravy Dodavatel

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

/ 015   

Místo určení :

Jateční 426
400 19 Ústí nad Labem-Předlice

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.

Datum pořízení : 1.2.2019

Požadovaný termín dodání : únor 2019

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Opltova 155
436 03 Litvínov

IČO DIČ25424866 CZ25424866: :

A2-PORT s.r.o.

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

DIČIČO 25013891 CZ25013891

Odběratel :

: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace a inženýrských činností.

Akce:    REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH PLOCH V AREÁLU DPUL,
PARC. 379/1, ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE

Popis zpracování: Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení vč.
jejího povolení, jako jednostupňový projekt
Projektová dokumentace bude vč. řešení odvodnění (zjištění stávajícího stavu,
úprava vpustí, přespádování,)

Stupně zpracování a termíny:
Zpracování PD jednostupňového projektu do 3 měsíců od podpisu
smlouvy

Vyřízení stavebního povolení vč. územní části (bude-li třeba) - podání žádosti do 3 měsíců
od předání PD

Výstup: 6 paré + CD (výstup dwg, pdf, doc, xls)

j

Stavební a dopravní část j

Odvodnění j

Vyřízení územního a stavebního pov. (bude-li třeba) j

Rozpočet
Výškopisné a geodetické zaměření

j

V ceně nejsou zahrnuty:
Případné průzkumy, které jsou nad rámec uvažovaných průzkumů:
1)          kamerové zkoušky kanalizace
2)          sondy podloží a zkoušky únosnosti

255 000,00

255 000,00Celkem  Kč bez DPH

Objednávka dle cenové nabídky ze dne 8.1.2019.
Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí,
pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii
objednávky prosím přiložte.

V případě povinnosti zveřejnění  této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.“    

Objednávka :
Vystavil :
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Telefon : E-mail :
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