
. DODAVATEL

KAP ATELIER s.r.o
Revoluční 36
430 02 Chomutov
IČ: 27338614
DIČ: CZ27338614

PŘESNÝ POPIS DODÁ VKV (PRÁCE)

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace na akci „Vybudování
chodníku pro pěší, pro cyklisty (propojení z ul. Přemyslova a Stromovka),
rekonstrukce stávající komunikace, včetně chodníků a sjezdů od rodinných domů,
ul. Přísečnická pro řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera, včetně
dopravní a provozní infrastruktury“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 12. 2. 2019.
Fakturační údaje:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 43028
lČ:00261891; DlČ:CZ00261891

Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:
Smluvní strany berou na vědomi, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout
informace o tomto smluvn(m vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této
objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. L 340/2015 Sb.

j DOHODNUTY TERMNDODN

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
lČ: 261891

tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

DOHODNUT‘ CENA D LA

247.000,-- Kč bez DPH
298.870,--Kč včetně DPH

30.4.2019

____ H
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ate jer Statutární město Chomutov

Zborovská 4602
430 28 Chomutov

V Chomutově 12.02.2019
Věc. Nabídka na zpracování projektově dokumentace

Na základě místního šetření a jednání k akci „Rozvoj rekreačního areálu kamencového jezera“ a
následného společného jednání v naší kanceláři, podáváme nabídku na zpracování projektové
dokumentace na akci „ Vybudování chodníku pro pěší, pro cyklisty (propojení z ul. Přemyslova a
Stromovka), rekonstrukce stávající komunikace, včetně chodníků a sjezdů Od rodinných dom(‘, ul.
Přísečnická pro řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera, včetně dopravní a provozní
infrastruktury“ pro účely zajištěni vydání stavebního povoleni sloučeného s územním rozhodnutím.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v potřebném množství 7 vyhotovení v tištěné podobě + 1
vyhotovení v digitální podobě, vč. výkazu výměr.
Inženýrská činnost pro zajištění vydání stavebního povolení sloučeného s územním rozhodnutím je součástí
nabídky.

Součástí PD je následující:

J. část - Předprojektová příprava
- geodetické zaměření zájmového území (výškopis a polohopis zájmového území)
- informace o existenci všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v zájmovém území
- soulad záměru s platným územním plánem Města 23.000,-KČ

II. Část - Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- projektová dokumentace obsahující:
kompletní rekonstrukce komunikace v ul. Přísečnická, nový chodník Od železničního přejezdu směrem k ul.
Maroldova, propojení pro cyklisty z ul. Přemyslova a ul. Stromovka, rekonstrukce ul. Přísečnická od ul.
Přemyslova k ul. Tomáše ze Štítného, včetně chodníků a sjezdů z rodinných domů, veřejné osvětleni, návrh
řešení zelených ploch — nová výsadba, případné další zapracování požadavků dotčených orgánů,
bezpečnost a bezbariérové řešení
- výkaz výměr a rozpočet

výkresová a textová část v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
199.000,-Kč

Ii!. Část — Inženýring. inženýrská Činnost
- inženýrská činnost (součástí PD je projednáni s jednotlivými orgány státní správy a jednotlivými správci
existujících inženýrských sítí, podzemních i nadzemních) pro zajištění vydání stavebního povolení
sloučeného s územním rozhodnutím

25.000,-Kč

KAP ATELIER ss.o. KAP ATELIER ar.o.
Prusíkova 2577/16, 15500 Praha S Revoluční 36,43002 Chomutov e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
tel +420 241 400 056 tel +420 474 652 962 website: ‚~w.kapateliercz
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IV. Část - Správní poplatky
- správní poplatek na StÚ za vydání stavební povoleni (hradí si investor, není součástí nabídky)

30.000,-Kč
V. část— Výkon autorského dozoru
- výkon autorského dozoru po dobu výstavby, cca 5 měsícu 48.000,-Kč

Termín odevzdáni dokončené DSP do 6 týdnu po odsouhlasení konceptu, nejpozději do 04/2019, včetně
výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Cenová nabídka na I. —II. Část je ve výši 222.000,-Kč+DPH (4 6.620,-Kč), tj. 268.620,-Kč (vč. DPH).

Cenová nabídka na Ill. část je ve výši 25.000,-Kč+DPH (5.250,-Kč), tj. 30.250,-Kč (vč. DPH).

Cenová nabídka na IV. část je ve výši 30.000,-Kč.

Cenová nabídka na V. část je ve výši 48.000,-Kč+DPI-I (10.080,-Kč), tj. 58.080,-Kč (vč. DPH).

Má celková cenová nabídka na tuto poptávku za Část 1. — lIl, je 247.000,-Kč+DPH (51.870,-Kč),
ti. 298,870,-Kč (vč. DPH), bez IV. části Správní poplatky a V. části Výkon autorského dozoru.

Děkuji za poptávku a přeji hezký den S pozdravem Pavel šrytr ředitel a jednatel společnosti

Firma KAP ATELIER s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v
oddílu C, vložce Číslo 230884.
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