
Ing. Jaroslav Dospiva                      Montážní plošina pro údržbu tramvají - provozovna Litvínov              Dopravní podnik města Mostu a Litvínova, a.s. 
budova BPT, Kollárova 11, Teplice                                                                                                                                          tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most 
 

Nabídka na vypracování projekčních prací: 

Pro:   XXX  
    

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova, a.s. 

 
Název akce:   Dopravní podnik města Mostu a Litvínova, a.s. 

Montážní plošina pro údržbu tramvají - provozovna Litvínov 

   Ocelové konstrukce, Betonové konstrukce (založení) 

 

Cíl akce:  Nabídka reaguje na požadavek vypracování projektové dokumentace nové montážní 

plošiny dle poskytnutého vzoru (půdorysné rozměry výška konstrukce, přístupové 

schodiště ..) na úrovni dokumentace k provádění stavby (DPS).  

  

Termín plnění:  31. března 2021 

 

Obsah dokumentace: Projektová dokumentace konstrukce plošiny, část ocelové konstrukce, bude obsahovat: 

Technickou zprávu, autorizovaný statický výpočet, výkresovou dokumentaci a výkaz 

materiálu. Dokumentace založení plošiny, část betonové konstrukce, bude obsahovat: 

Technickou zprávu, autorizované statické posouzení založení, výkresovou dokumentaci 

a výkaz výměr. Součástí dokumentace bude stavební rozpočet.  

 

Podklady:  Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je stávající dokumentace již 

realizované plošiny. V rámci projednávání dojde k upřesnění potřebných rozměrů nosné 

konstrukce, nástupního schodiště, ochranného zábradlí, prostupů apod. se 

zhotovitelem, popř. objednatelem. Pro potřeby založení je potřeba situace inženýrských 

sítí, zaměření, určení výškové kóty apod. Předpokladem zahájení prací je prohlídka 

zájmového prostoru. 

 

Návrh celkové ceny: Cena za výkresovou dokumentaci OK (zpráva, výkresy, výkaz materiálu)   68.200,- Kč  

Cena za statický výpočet OK (statika)           30.500,- Kč  

Cena za dokumentaci založení (zpráva, posouzení, výkresy, výkaz výměr)   32.400,- Kč 

Cena za stavební rozpočet         11.000,- Kč 

         142.100,- Kč 

(k ceně se připočte DPH dle platných daňových předpisů v době fakturace). 

 

Počet ks: Výkresová bude provedena v  počtu kusů:            4 pare + elektronická forma 

 

Zpracoval: Ing. Jaroslav Dospiva 

Maršovská 1520/16, 41501 Teplice 

provozovna: budova BPT, Kollárova 11, 415 36 Teplice 

IČO: 63786176 

DIČ: XXX 

bankovní spojení:  

1815016243/0300 ČSOB Teplice 

mobil: XXX 

e-mail:XXX                                                         v Teplicích dne 23. listopadu 2020 


