
nabídka na vypracovaní projektové dokumentace

NA AKCI „HASIČÁRNA VRCHOVINA - 2.ETAPA“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Objednavatel:
Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka 

Zpracovatel:
ateliér MarDou, Kotíkova 451,509 01 Nová Paka
- autor návrhu: Ing. arch. Martin Doubek, ČKA 04 029, IČ 73790885, DIČ CZ8006063439, mob.
- HIP: Ing. David Chudoba, ČKAIT 0012554, mob.

PŘEDMĚT NABÍDKY:
Předmětem nabídky je dopracování návrhu stavby a vypracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 
sb„ O dokumentaci staveb, k akci „HASIČÁRNA VRCHOVINA - 2.ETAPA".
Nabídka vychází z předpokladu, že

• platí stavební program dodaný objednatelem na schůzce 26. 8. 2019, nezasahuje se do vzhledu 
objektu a jeho vnějších prvků a okolí

• v místě příslušný stav. úřad povede řízení v režimu stavebního povolení nebo společného povolení
• projekt neobsahuje PENB (dle platné legislativy není třeba)

ROZSAH NABÍDKY:
fáze projektu cena termín odevzdání
1. NÁVRH INTERIÉRU v rozsahu dle přiložené kalkulace

59.500 Kč 30. 3. 2020
2. JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT (projekt ke stavebnímu povolení a pro provedení stavby vč. W/rozpočtu)

127.800 Kč 28.2.2020
3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 8.000 Kč do vydání stav, povolení
+ AUTORSKÝ DOZOR (ADI rozsah dle dohody (700 Kč/os. h]

Poznámka:
Cena NEZAHRNUJE: DPH 21%, vypracování průzkumů (dendrologie, stavební a geodetické zaměření, 
inženýrskogeologický / hydrogeologický průzkum a pod.), speciálních výpočtů (akustický posudek apod.) 
správní poplatky.
Cena za inženýrskou činnost ZAHRNUJE obstarání všech vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců 
sítí, součinnost při schvalovacím řízení (zastupování investora) až po vydání stavebního povolení. Podání 
žádosti o vydání rozhodnutí na příslušný stavební úřad a majetkoprávní vztahy řeší investor.

V Nové Pace dne 8. 11. 2019

ln§. arch. Martin Doubek

MarXkMcfc



Cenová kalkulace zpracování návrhu interiéru
akce: Hasičárna na Vrchovině

prostor položka časová náročnost (h) poznámka
vstup a chodba (zádveří, foyer) dveře 2

svítidla 1,5
podlaha, obklad, podhled 0,5
vitrína 3

hlavní sál (3 prostory) dveře 3
svítidla 3
podlaha, obklad, podhled 5
akustika, audio 10
barové pulty, regály 6
nábytek - stoly, židle 1
pódium 2
rezerva 4
(bez spec. gostrovybavení, spotřebičů)

klub dveře 1,5 pohledy, specifikace
svítidla 2
podlaha, obklad, podhled 2,5 půpdorys, pohledy, specifikace
výčepní pult, regály 2
pódium 2 specifikace, kat listy
nábytek - lavice, stoly, židle
(bez spec. gostrovybavení, spotřebičů)

5 kat listy, půdorys, pohledy, spec.

rezerva 2,5
kuchyň podlaha, obklady, podhled 2 půdorys, pohledy, specifikace

objemový návrh nábytku
(bez spec. gostrovybavení, spotřebičů)

4 půdorys, pohledy, specifikace

zázemí klubu (sklady, chodba) mix 1,5
obecně elektroinst. materiál, povrchy ad. 2
zapracování připomínek, konzultace 8
kompletace, tisk 8

84
zaokrouhlení (h) 85
sazba: 700 Kč/h
výsl. cena za projektovou činnost (Kč) 59500

Cena NEZAHRNUJE další profese (akustika, audiotechnika, gastrotechnika), zaměření stavu, DPH(21%), rozpočet, autorský dozor a dílenskou dokumentaci


