
Uchazeč: 

Místo:

Stavba:

Položka č. činnost

Zpracovatel/ 

poddodavatel
Cena / jednotku

jedn./ 

hodin
celkem poznámka

část díla 

1a

Návrh stavební úpravy střešního pláště v rozsahu dokumentace stavebního povolení 

(DSP) - spočívající z doplnění tepelného izolantu na nákladově optimální úroveň a nového 

hydroizolačního souvrství s ohledem na technické možnosti objektu. Součástí je 

provedení minimálně dvou sond do střešního pláště pro ověření skutečné skladby a 

stavu a jejich následné vodotěsné zapravení.                                         

Dále budou provedeny kontrolní sondy do skladby fasády v rozsahu min. 2ks / fasádu 

s lehkým obvodovým pláštěm. Ze strany investora bude poskytnuta součinnost ve formě 

zajištění lešení nebo plošiny. 82 000,00 Kč 1 82 000 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 

veškeré činnosti spojené s touto 

položkou

část díla 

1b

Požárně bezpečnostní řešení – posouzení úprav střešního pláště s ohledem na 

osazené technologie 

15 000,00 Kč 1 15 000 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 

veškeré činnosti spojené s touto 

položkou

část díla 

1c

Návrh nové bleskosvodné jímací soustavy dle aktuálních technických norem - v 

rozsahu kompletní výměny jímací soustavy a úpravy zemění. Navržené řešení musí být 

realizovatelné s ohledem na plánovanou realizaci fasády, střechy a musí obdržet po 

realizaci revizi. 10 000,00 Kč 1 10 000 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 

veškeré činnosti spojené s touto 

položkou

část díla 

1d

Inženýrská činnost vyplývající z navřených úprav – předpokladem je zajištění 

souhlasného stanoviska hasičského záchranného sboru a vyřízení změny stavby před 

dokončením u příslušného stavebního úřadu 
15 000,00 Kč 1 15 000 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 

veškeré činnosti spojené s touto 

položkou

část díla 

1e

Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - a to v souladu 

se specifikacemi schválenými objednatelem a v návaznosti na aktualizaci vydaného 

stavebního povolení. Dokumentace bude v podrobnosti a rozsahu pro provádění stavby (v 

rozsahu 1a-1c a s ohledem na 1d) a případné technologické úpravy při řešení náhrady 

lehkého obvodového pláště ve formě dodatku. 28 000,00 Kč 1 28 000 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 

veškeré činnosti spojené s touto 

položkou

b) Část díla 2 Rozpočet
Aktualizace stávajícího rozpočtu stavby do cenové hladiny ÚRS/RTS 2021 a 

rozšíření o stavební úpravy střešního pláště dle části díla 1. 

15 000,00 Kč 1 15 000 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 

veškeré činnosti spojené s touto 

položkou

15 000 Kč

Část díla 2 - tato cena 

bude uvedena v čl. VI 

návrhu smlouvy o dílo

c) AD - část 

díla 3
AD

AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 75 hodin celkem, včetně času stráveného dopravou na a 

z místa stavby, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS při výstavbě, atd.

750,00 Kč 75 56 250 Kč

uchazeč uvede do žlutě 

vyznačeného pole cenu za 1 

hodinu

56 250 Kč

Část díla 3 - tato cena 

bude uvedena v čl. VI 

návrhu smlouvy o dílo

221 250 Kč

46 463 Kč

267 713 Kč

2) půdorysy stávajícího stavu objektu 

1) Správní poplatky 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

LLC technology s.r.o., Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové 3

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

150 000 Kč

Část díla 1 - tato cena 

bude uvedena v čl. VI 

návrhu smlouvy o dílo

a) Stavební 

úpravy 

střešního 

pláště - část 

díla 1

Cena neobsahuje :

Podklady : 

DPH (21 %)

CENA CELKEM (včetně DPH)

VYPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na realizaci akce ZATEPLENÍ BUDOVY MZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

1) Pro jednání s DOSS a správci sítí bude zhotovitel vybaven Plnou mocí stavebníka k nahlížení do archivu a zastupování stavebníka ve SŘ

CENA CELKEM (bez DPH)

datum:31.03.2021 Podpis:


