
OBJEDNÁ\IKA č.oo gg / oD{I/ tg

Městská část PÍaha 5

Úřad méstskéčásti Praha 5

Sekretariát

Náměstĺ 14. řÍlna 138114,15022 Praha5
teleíon fax

e_maiĺ tomas.urban@praha5.cz

lČo:oooosooĺ, otČczooooeosĺ

www.praha5.cz

odběratel: MĚsľsrÁ čÁsľPRAHA 5
Adľesa: nám. 14. října č.4

LSo 22 Praha 5

IČo: ooo6363ĺ
DIČ: CZooo6g63t

Plátce DPH
Bankovníspojení: Čs7osoo

Čísloúčtu: z7-zooo857gzg

Tel.: zs+szBLLL,2s7 ooo 111

224 OOO,OO

271 O4O,OO

PlatebnípodmínĘ:

Termín dodání:
Místo dodání:
Datum vystavení:

Předkládá:
Přijímá:

Vystavil: Urban Tomáš DiS.

Kontroloval: Beneš Tomáš Ing.
Příloha: Cenová nabídka ANlTAs, s.r.o. ze dne 20.1].

Rozsah čĺnnostĺautorského dozoru

7łl,bąt

I il]il|iltililil ilil ililll1il illl ililt iltiltil tilillilt tilt ill

MC05X010r6G9

rČo:
DIč:

Bankovní spojení: o1oo

Dodavatel:
Ađľesa:

Čísloúčtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

ANITAS s.ľ.o.
Turnovská zr

z95or MnichovoHradiště

zSZSS668

CZzSZSS66E

z7-4o6863o277

777 8t6 t8z

E-mail: podatelna@pľahas.cz anitas@anitas.cz

objednáváme u Vás:
AutorsĘ dozoľ na akci: Stavebníúpravy stávajícího objektu Dľtinova gzl5/ga, Pľaha 5.
Předmětem objednávkyje ýkon autoľského dozoru na akci: Stavební úpravy stávajícíhoobjektu Drtinova gzt5f3a, Pľaha 5. Provedené
úkoly budou faktuľovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontľolníchdnech
s oprárĺrěným zástupcem MC Pľaha 5. Neđílnousoučástífaktury bude ýkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupce MČ
Praha 5. objednávka je vystavena na období do dokončenístavby nebo do vyčerpáníhodin. Přeđpokládaný rozsah je zso hodin
s hođinovousazbou 8oo Kč+ DPH.

Předpokládaná cenaje Kčbez DPH' tj.
Kčvčetně DPH.

Převodem. Měsíčnífakturace na základě soupisu pľovedených činností,kteľýje nedílnou součástí
každéfaktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat
náležitosti daňového dokladu aje splatná 3o dnů ođjejíhoprokazatelného převzetí objednatelem.

Do dokončenístavby nebo vyčeľpáníhodin'

Pľaha, Drtinov a gzt5 l ga

2O.11.2O19

JUDr. Tomáš Homola
MístostaľostaMČPľaha 5.

lng' Tomáš Rakouský
Statutámí zástupce. Podpis

Podpi!?''ć-ż
0 3 -12- 2019

PodPis:

3.r.o.
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NABIDKA - autorský dozor

,,Stavebnĺ  ú pľ avy stávají cí ho objektu - Dľ tinova 3215l3a, Praha 5"



KRYCI LIST
na Veřejnou zaRázhu malého rozsahu

Stavební úpravy stávajícĺhoobjektu Drtinova 32'l5l3a, Praha 5
AUTORSKY DOZOR

.Ud o uchazeči:

B. Cenová nabĺdka

V Mnlchově Hradišti ' dne 20.'1 1 . 20'ĺ9

lng.TomáŠRakouský

Jméno a příjmeníoprávněné
razĺtko a podpis uchazeče

;:,ľ.J]'iĄS r; r.o.
l-l ;]}ĺ ll''łjĺĺ5:'',_'ĺ]i\!1)',/s:(i 2 1

]i'.j :' : Ltĺ.],(]ĺ_lV'c tlRÄĺ)l'oTÉ
_t^l(.C, ].: ' ĺ:':'i Ł$il

i_,ĺ{]: ĺ_;rj ! jll 5j'Ĺ:rj*ą
l_el. 't29 ;-ĺ4 215

E-mail

Telefon
Kontaktnĺ osoba pro iednáníve věci nabídkv

Statutárn ĺzástupce

Na hlinách 1786/1'6,182 00 Praha 8

kanc.Turnovská 21, 295 01- Mn'Hradiště

obchodní firma nebo název
A 5

anitas@anĺtas.cz
777 8t6 18Ż
lno. Tomáš Rakouský

lng.TomáŠ Rakouský

c225755668

25755668

Společnost s ručenĺmomezeným

CELKEM 224'000,- Kč

NABIDKOVA CENA
(Kč)

47.040,- Kc

ĐPH 21o/o

(Kč}

271. 04a'- Kč,

NABIDKOVA CENA
VČ.DPH (Kč)



Autorský dozor _ cenová kalkulace

Výkon AD pro stavebníúpravy stávajícího objektu Drtinova 32'l5l3a, Praha 5

Název
Stavebníúpravy stávajĺcího
objektu Drtinova 321513a,
Praha 5 - AD

Cena celkem bez DPH
DPH21%
Cena včetně DPH

Gelkem hod.

280

Cena za hod

800'- KČ

224'000,- Kč
47. 040'- Kć

271. 040'- KÖ

Cena celkem bez DPH

224.000,- Kc

AN!'ľĄS s ľ.ir.
l(anr:ulái' "tJRNÜV$KÄ 21

?95 Ĺ)1 Mľ.iicĘ1vo ľiRAr_tlšTĚ
lČo:?5.' 5ĺicti'j

DiĆ: C/- Ź'j.7 iir ad8
Tel.' 3|Ż8 ;'l Ą 215

o Termíny

Po dobu realizace _ předpoklad 11 měsíců

V Mnichově Hradišti dne 20.1 1 . 2019

lng.T Rakouský

Jméno a příjmenĺ oprávněné osoby
razítko a podpis uchazeče



Rozsah č innostiAD

v rámci pří praw v'rlstavbv:

. Spoluú č ast přĺ  předání staveniš tě Zhotovĺ teli stavby vč etně protokolární ho zápĺ su

o Seznámení  se vyjádření mi dotč ených orgánů  státní  správy, samosprávy a vš ech ú č astní ků
výstavby

o Kontrola dodrž ování  vš ech vyjádření  dotč ených orgánů  státní  správy, samosprávy a vš ech
ú č astní ků  výstavby

v rámci realizace stavební ch orací :

. Úč ast na kontrolní ch dnech a prohlí dkách stavby a konzultace na staveniš ti
o Kontrola souladu provádění stavby s podmí nkami ú zemní ho rozhodnutí , stavební ho povolení

a dalš í ch právně závazných dokumentů  souvisejí cí ch se stavbou vydaných správní mĺ orgány
o odsouhlasení použ ĺ tých materĺ álů  a výrobků
r Poradenství  při provádění detailů  a slož itějš í ch atypických konstrukcí
o Poskytování  vysvětlení  potřebných k vypracování  dodavatelské  projektové  dokumentace,

kontrola prováděných prací  a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací
o Vyhodnocení  dopadů  skuteč nosti doplňkových prů zkumů

. Úč ast při závěreč né  kontrolní  prohlí dce stavby, spolupráce při závěreč né m vyú č tování  a
vyhodnocení  stavby

o Dohled na odstraňování kolaudač ní ch závad

o Kontrola změnových listů  a cen

o Projektové  práce

v rámci dokonč ení stavbv:

o kontrola dokladů  a ověření  dokladů  pro koneč né  vyú č tování  stavební ch prací , které  doloŽí
zhotovitel k předání  a převzetí  dokonč ené  stavby

o kontrola veš kenich dokladů , které  dolož í zhotovitel
o kontrola ú plnosti dokumentace skuteč né ho provedení  stavby a dokladů  poří zených během

stavby k archĺ vaci u investora

o kontrolu odstraňování  vad a nedodělků  zjiš těných při předání  a převzetí  stavby


