
HLAVAČEK
' ARCHITEKTI

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Odbor stavební a rozvoj města 
Komenského náměstí 61,
293 01 Mladá Boleslav

Akce:
Místo stavby:

Mladá Boleslav -  Krásná vyhlídka
T. G. Masaryka, Mladá Boleslav, st.374

Nabízející:
Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/577,160 00 Praha 6
o.r. Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 176480
IČ 25926497; DIČ CZ25926497

Předmět nabídky: Zpracování projektové dokumentace „Krásná vyhlídka"

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace propojení ulic Masarykova a 
Viničná v prostoru tzv. „Krásné vyhlídky". Propojení bude řešeno formou „šikmého" výtahu 
procházejícího pozemky vlastněnými městem Mladá Boleslav
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie zpracovaná arch. ateliérem 
Hlaváček-architekti v září 2019. Předmětem nabídky je projektová dokumentace k územnímu 
a stavebnímu řízení a projektová dokumentace provedení stavby vč. Soupisu prací a dodávek 
a propočtu projektanta.

Honorář projektových prací:

- PD pro sloučené územní řízení a stavební povolení 587.000,- Kč +DPH
- Dokumentace pro provádění stavby 401.000,- Kč +DPH
- Soupis stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr 72.000,- Kč + DPH

Celkem 1.060.000,- Kč

V Praze 13.11.2019

Nabízená cena 1.060.000,- Kč (1.282.600,- Kč vč. DPH 21%)

Vícepráce budou účtovány hodinovou sazbou 600,- Kč/hod

Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/557,160 00 Praha 6

Zapsáno v obch. rejstříku 
Městským soudem v Praze 
odd. C, vložka 176480 
IČO: 259 26 497 
ČSN EN ISO: 9001:2009www.hlavacek-architeti.cz
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Projektová dokumentace bude zpracovaná v rámci standardních výkonů dle standardu 
služeb architekta České komory architektů 2017.

V ceně není zahrnuto zpracování dodavatelské dokumentace pro výrobní přípravu staveb, 
správní a jiné poplatky a zpracování dokumentace skutečného provedení

Způsob předání: 
Termíny zpracování:

Platební podmínky:

6 výtisků + CD; soupis prací a dodávek elektronicky 
DUR + DSP 10 týdnů po podepsání smlouvy
DPS 9 týdnů po vydání stavebního povolení
Soupis výkonů

a propočet 9 týdnů po vydání stavebního povolení

Způsob fakturace -  po dokončení jednotlivých fází projektu, 
případně v rozpracovanosti na základě dohody s objednatelem

Zapsáno v obch. rejstříku 
Městským soudem v Praze 
odd. C, vložka 176480 
IČO: 259 26 497 
ČSN EN ISO: 9001:2009www.hlavacek-architeti.cz


