
oBJEDNÁVI(A č.oo 48 / oM.I/ lg

Městská část PÍaha 5

Úřad městské části Praha 5

Sekretariát

Náměstí 14. řĺjna 1381/4, 15022 PÍaha5

telefon fax

e-mail tomas.urban@praha5.cz

lČo:00063631. olc czoooos0sĺ

odběratel:
Adresa:

IČo:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

www.oraha5.cz

MĚsTsKÁ čÁsľPRAHA 5
nám. 14. října č.4

r1o zz Praha 5

ooo6363r

CZooo6363ĺ
Plátce DPH
Čs7oaoo

z7-zooo8s7Bz9

T4 378 rrt, zST ooo 111

Iililililililil lillllilllllillllillilrrill lllillillllllillil Iil

MCO5XOOVUWIH

DIČ:

Dođavatel:
Adresa:

rČo:
DIč:

h-pľojekt s.r.o.
Korunní 968l3t
rzooo Praha

6o468659

CZ6oą6a6ss

E-mail:

Bankovníspojení:
Čísloúčtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:podatelna@prahas.cz

objednáváme u Vás:
ZŠweberova, objekt \Mebeľova Ĺogof Ĺ, Pľa}ra 5 - Košíře- kompletní ľekonstľukcebazénového
provozrr' ověřovací stuđĺe.

PRAHA 5

L-J

vaľiantách pľopočtem.

Předpokládaná cenaje

Platební podmínĘ:

Teľmíndodání:
Místo plnění:

Datum vystavení:
ZźiľlučnipođĺnínĘ:

94 OOOTOO

11374OrOO

Kčbez DPH' tj.
KčvčetněDPH.

Převodem. Pľávo na fakturaci vzniká po předání díIa bez vad a nedodě]ků.
Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat ná]ežitosti daňového dok]adu a je splatná 3o dnůod jejího

pľokazatelného převzetí objednatelem.

Do 5 týdnůod podpisu objednávky.

Areál ZŠWeberova ĺo9o/ĺ,Praha 5.

z6.o6.zot9

Zfulkase stanovuje na z4 měsícůode dne protokoláľního předání díla objednateli.
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Jkládá:
rJrma:

rng.
Radní 5 a

Ing. Petľ Hľuschka
J a podpis:

1.+.Utą

Y.z. Mgr. Renáta Zaiíčk
0 B -07- 20191. místostarostka

, PhD.

Vystavil:
Kontroloval:

Urban Tomáí DiS.

Beneš TomáĘ Ing.

Přílohy: r. Cenová nabídka fiľmyh - projekt, s.ľ.o. ze z5.6.zot9



projekt projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

KB zs ĽTeberova' Praha 5

Variantnĺ studie proveditelnosti

1{ABiDKA

červen 2019 nabídku předkládá :

h - projekt s.r.o.
Korunní 968 / 3í
120 0ýPraho 2

h - projekt s.r.o.
Korunní 968/31
120 00 Praha 2

e-mail : h-projekt@ h-projekt,cz
www.h-projekt.cz

GSM t777 73I 445



Zadavatel :

Městská ěást Praha 5

náměstí ĺ4. říina 4

15O 22 PRAHA 5

ldentifikace zakázky :

Název

Místo stavby

Účel stavby

Krytý bazén ZŠWeberova 1 - variantní studie proveditelnosti

Areá| ZŠWeberova 8, Praha 5

oběanská vybavenost

I dentifikace předkladatele

h - proiekt s.r.o. - proiektová a inŽenýrská činnost ve výstavbě

Zápis v oR oR u MS v Plaze, oddíl C, vloŽka 25617,
ze dne 6. 1. 1994

60468653

cz 60468653

Korunní 968 / 31, Praha 2,1200o

lng. Petr Hruschka - jednatel

www.h-projekt.cz
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Bankovní spojení

StafutámÍ zásfupce

Telefon' ŕax, mobil

e - mail

http
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Genová nabí dka
Na základě poŽadavku zadavatele - vlastní ka objektu na Vypracování  variantní
ověřovací  studie proveditelnosti oprav, rekonstrukce a rozš í řenĺ  uż í vání  ěásteěně i pro
veřejnost Kryté ho bazé nu ZŠ  Weberova předkládáme nástedujĺ cí  nabí dku :

Předmět plnění
Předmětem plněnĺ  dí la je vypracování  variantní  ověřovací  studie proveditelnosti rekon-
strukce vedoucí  k rozš í ření  už í vání  tohoto zaří zení . Bazé n nyní  slouž í  pro š koly a
krouž ky. Po rekonstrukci ho má být poěí táno s č ásteč ným otevření m i pio veřejnost
v době, kdy nebudou bazé n využ í vat š koly a krouŽky. Variantně mají  být posouzeny
moŽnosti řeš ení  ve stávají cí ch prostorech nebo s pří padnou pří stavboú  ou;elitu' U obou
variant bude uvaž ováno s kompletní mi stavební mi ú pravami věetně veš keých
technologĺ í , elektroinstalace, slaboproudu, vzduchotechniky. Bude proveden předběź ný
odhad nákladŮ na rekonstrukci s ú pravou uŽí vání  pro obě varianty.

l{abí dková Gena
Nabí zené  č innostĺ - předpoklad ;

_ Pří pravná Í áze - obstarání  podkladů , upřesněnĺ  programu
- Posouzení  nároků  provozu a návrh kapacit objektu
- Posouzenĺ  stavu stávají cí ch technických zařÍ zení
- PředběŽné  návrhy variant řeš ení
- Konzultace se zadavatelem a provozovatelem
- odhad nák|adŮ ve variantách propoč tem

Cena celkem bez DPH
ÐPH 21 o/o

Vč etně DPH

V Praze dne 25. 6. 2019

94 000'- Kč
19 740'_ Kě

1',l3 74o,- Rě,

Doba plnění
Návrhy k předběŽným konzultacĺ m
Č istopis studie proú editel nosti ve variantách
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l(orunní 968/3í
120 00 Praha 2
É  60468653
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