
Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace  akce  
„Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového h řišt ě TJ Lubina v k. ú. 

Větřkovice u Lubiny“ 
 
Objednatel: 
 
Město Kop řivnice,   
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
 
Zpracovatel: 
 
Ing. Vlasta Remešová, 
Závišice 213 
742 21  Kopřivnice 
 
IČO  40309886   
Remesova.v@seznam.cz, 739 660 743 
 
  
Předmět nabídky: 
 
Předmětem cenové nabídky je aktualizace projektové dokumentace z roku 2008 pro 
stavební povolení akce „Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina 
v k. ú. Větřkovice u Lubiny“  v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. V této dokumentaci bude zahrnuta změna rozsahu přístavby s částečně 
změněnou dispozicí a nově požadované stavební úpravy (podlahy, obklady, otopná 
tělesa, zařizovací předměty ZTI ..).  Dokumentace bude upravena dle požadavků  
současně platných zákonů a vyhlášek. 
 
Obsah díla: 
 
Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 
 
A     Průvodní zpráva 
 
B    Souhrnná technická zpráva 
 
C    Situační výkresy 
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
      D.1.1  Architektonicko – stavební řešení 
      D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
      D 1.3  Požárně bezpečnostní řešení 
      D.1.4  Technika prostředí staveb 
            -    Zdravotně technické instalace 
            -    Vzduchotechnika 
            -    Vytápění 
            -    Elektroinstalace 



 
D.2  Dokumentace technických zařízení 
       
       D.2.1  Vodovodní přípojka 
       D.2.2  Úprava dešťové kanalizace 
 
E  Dokladová část 
 
Položkový rozpočet 
 
 
Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních + 1 x CD. 
 
 
Cena díla:                                       57 .800 Kč  
       bleskosvod          +2.000 K č 
 
Ověření skutečného stavu objektu     1.000 
Architektonicko – stavební řešení vč. textové části a            
situačních výkresů                18.000 
Stavebně konstrukční řešení      4.000 
Požárně bezpečnostní řešení      5.000  
Zdravotně technické instalace      4.800 
Vzduchotechnika        2.300 
Vytápění         3.300 
Položkový rozpočet profesí      2.300 
Elektroinstalace + rozpočet      5.500 
(Bleskosvod – požadavek na zpracování upřesní investor          +2.000) 
Vodovodní přípojka           500 
Úprava dešťové kanalizace      1.900 
Položkový rozpočet        1.200 
 
Inženýrská činnost        3.000 
 
Položkový rozpočet stavby + výkaz výměr    5.000                                                                           
  
Uvedená cena je konečná, zpracovatel není plátcem DPH. Cena neobsahuje správní 
poplatky ( územní souhlas, stavební povolení ) 
 
Termín zpracování:          
 
Projektová dokumentace včetně rozpočtu                              30.6.2016 
 
Dokladová část projektu                                                              10.8.2016 
 
 
 

V Závišicích dne 21.4.2016                                                Ing. Vlasta Remešová 


