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NABÍDKA 5. 120/2019
aktualizace nabídky č.1 \

Akce: České Budějovice, ulice U Malše -— stavební úpravy

Vážený pane inženýre,

na základě Vaši žádostí Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na zho'tovení projektovédokumentace, včetně inženýrské čřnnosti, pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a stavebníhopovolení (DSP) na objekty vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení. komunikace, chodníky & parkovacístánl na výše uvedenou stavbu.

Pro vydán! územního rozhodnutí bude podána jedná žádost pro všechny stavební objekty,
Pro vydání stavebního povolení budou podány dvě samostatné žádosti na příslušné stavební úřady, *
Wiki
Cena byla stanovena kalkufací vlastních nákřadú, s ohledem na fakt. že jsme zpracovávali předchozíverze technického řešení, jejíchž výkresové částí bude možno po aktualizaci použit i pro nový návrh.
1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí [DÚR] .

CELKEM ZA DÚR 70.000.— Kč bez DPH
\Dokumentace bude odevzdána v samostatných deskách Bx v tištěné podobě a 1x v digitální podoběna CD ve formátu “.pdf.

v případě potřeby vlceparé DÚR bude účtováno 2500.- Kč bez DPH.

2. Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (IČ DÚR)
CELKEM ZA n': DÚR 3o.uoa,- Kč bez DPH

3. Dokumentace pro vydání stavebnlho povoleni

CELKEM ZA DSP 70.000,- Kč bez DPH
Dokumentace bude odevzdána v samostatných deskách 9x v tištěné podobě a 1x v dlgítální podoběna CD ve formátu *.pdf

*
V případě potřeby víceparé DSP bude účtováno 3.200,. Kč bez DPH



4. Inženýrská činnost pro podání žádostí o vydání stavebního povolení (IČ DSP)
CELKEM ZA IČ DSP

29.000,- Kč bez DPH
CELKOVÁ CENA

199.000,. Kč bez DPH

Soug'ástí cenové nabídky není;

- ínženýrsko-geologřcký & jiné průzkumy

— geodetické zaměření

- správní & mistni poplatky a ceny za uzavření majetkoprávních smluv a zajištění souhíasú vlastníků
pozemků.

Terminy

1. Zahájení prací (při podpisu SOD do 313020190) 11/2010
2. Zpracování DÚR — verze k projednání 15.1.2020
3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (předpoklad) 040020
4. Předpoklad vydání rozhodnutí 0612020
5. Zpracování DSP — předpoklad 08/2020

(nejdříve 6 týdnů po vydání ÚR)
B, Podání žádosti o vydání stavebního povoření — předpoklad 10/2020
Uvedené termíny vychází z předpokfadu bezkonfliktního projednání projektové dokumentace
a dodrženf termínů vyřízen: příslušnými úřady

Děkujeme za poptávku. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat,

S Emou -


