
MĚSTO RAKOVNÍK
Městský úřad - Odbor správy majetku
Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA Č. OSM-O/0488/2021
DODAVATEL:
název l jméno a přIjmenI Ateliér Kprojekt, s.r.o.
sídlo l adresa Tyršova 158, Rakovník 26901
IČ 02319403 DIČ CZ02319403

bankovní spojení ' číslo účtu )
Pozn. l

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:
Zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupních pro společné DUR-DSP a DPS včetně položkového rozpočtu a soupisu
prací, geodetického zaměřeni, případných průzkumů a inženýrské činnosti spočÍvajíci v zajištěni kladných stanovisek DOSS a
správců infrastruktury projektu "Modernizace ŽST Rakovník - objekt přednádraži" dle nabídky ze dne 9. 7. 2021

projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:
- Dokumentace pro společné povoleni stavby (DUR " DSP)
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr

1. Geodetické zaměřeni, průzkumy, jednoduchá studie
2. Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR"DSP)
3. Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
4. Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení

Cena bez DPH 146 600 Kč
DPH 21% 30 786 Kč
Cena celkem s DPH 177 386 Kč

Termíny plnění:
1. Geodetické zaměřeni, průzkumy, jednoduchá studie (2 varianty řešeni): do 30. 9. 2021
2. Dokumentace pro společné řízeni DUR-DSP VC. podkladů pro majetkoprávní vypořádání: do 15. 12. 2021, odsouhlasení čistopisu
po pro zajištění stanovisek DOSS a správců infrastruktury
3. Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného stavebního povoleni: do 30. 4. 2022 resp. do tří měsíců od vyřešeni
majetkoprávních záležitostí
4. Dokumentace DPS VC. položkového rozpočtu a soupisu prací: do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povoleni,
předpoklad do 30. 6. 2022.

Ve faktuře uvádějte číslo objednávky.
Doba splatnosti je 3 - 4 týdny.

! Název položky Množství MJ Částka

Způsob dodání zboží:
Předpokládaná částka: 177 386,00 KČ

Termin plněni: 130.06.2022
Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo.
Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.
požaduje: Odbor správy majetku
Vyřizuje: email:
Platební podmínky:
Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!
Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!
Pokud objednané zboží podléhá ProhlášenI o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

V Rakovníku, dne 06.08.2021

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
tel. ústředna 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, wwvv.mesto-rakovnik.cz

bankovní spojeni: ČSOB a.s., č.ú. 50045004/0300, lČ: 00244309, dič cz00244309
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zhQtQyitu
Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Tyršova 158
Rakovník 269 01

IČ: 02319403, DIČ: czO2319403
v zastoupení: Ing Libor Křižák, jednatel

V Rakovníku, dne 09.07.2021

Zadavatel:
Město Rákovník
Husovo náměstí 27
Rakovník 269 01

v zastoupení:

Číslo nabídky: AK-21-17

CENOVÁ NABÍDKA
na projektové a inženýrské práce

Název akce:
Stupeň PD:

Modernizace ŽST Rakovník - objekt přednádraží
DUR + DSP + DPS

i Předmět nabídky
Zpracování komplexní projektové dokumentace ve stupních pro společné DUR-DSP a DPS
včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, geodetického zaměření, případných průzkumů a
inženýrské činnosti spočívající v zajištění kladných stanovisek DOSS a správců
infrastruktury projektu ,,Modernizace ŽST Rakovník - objekt přednádraží" jehož
investorem je Město Rakovník. Projekt bude realizován na pozemku p. č. 3858/54; částech
pozemků 3858/37; 3858/38; 635/2; 3901/7 v k. ú. Rakovník a ve vlastnictví Města Rakovník,
dále pak na pozemku p. č. 3858/5 a části pozemku p. č. 3858/1V k. ú. Rakovník t. č. ve vlastnictví
České dráhy, a. s. Projekt bude úzce koordinován se Správa železnic, státní organizace.

,2 Rozsah nabídky
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:

· Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)
· Dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zpracovaným položkovým rozpočtem a

výkazem výměr.
Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami, požadavky
zadavatele, dotčených orgánů a správců sítí. Rozsah dokumentace bude stanoven ve smlouvě o
dílo. Součásti" nabídky je dále inženýrská činnost vC. projednání navržených řešení s dotčenými
orgány a zajištění jejich stanovisek a geodetické zaměření místa stavby.
Inve$tičAí náklady: ·
Zpevněné plochy 2000m2
Náklady stavby
2000m2x2000Kč/m2=

Ateliér Kpřojekt, s.r.o. - Tyršova 158 - 26901 Rakovník - lČ: 023 19 403 -tel: +420 313 513 3542 - ernail: kprojekt@kprojekt.cz
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StanQvení ceny projektmMLILraÁAle výkQnQvého a hQnokřQvéhQ řádu ČKAIE
celkový honorář pro náklady stavby Cmin = PN x 5,87% =
Zákla¢lní honQrář
VF2 vypracování dokumentace Studie = 13% z Cmin
VF3 + VF4 vypracování dokumentace DUR + OSP = 41% z Cmin
VF5 vypracování dokumentace DPS = 24% z Cmin

! 3_ Nabídková cena

Č. POLOŽKA

l) Geodetické zaměření, průzkumy, jednoduchá studie

j2) Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)

|3) Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Sleva z VHŘ Nabídková cena|
,40%

40%

4) Inženýrská činnost pro územní řízení a stavební povolení

Cena bez DPH

DPH 21%
Cena celkem s DPH

40%

146 600 Kč

30 786 Kč

177 386 Kč

4 Termín plnění
1)Geodetické zaměření, průzkumy, jednoduchá studie {2 varianty řešení):
do 30/9/2021

2) Dokumentace pro společné řIzenI DUR-DSP vC. podkladů pro majetkoprávní vypořádání:
do 15/12/2021, odsouhlaseni čistopisu PO pro zajištění stanovisek DOSS a správců infrastruktury

3) Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného stavebního povolení :
do 30/4/2022 resp. do tři měsíců od vyřešení majetkoprávních záležitostí

4) Dokumentace DPS vC. položkového rozpočtu a soupisu prací :
do 1 měsíce po vydáni pravomocného stavebního povoleni, předpoklad do 30/6/2022

,
vypraco jal:

Ateliér Kprojekt, s.r.o. - Tyršova 158 - 26901 Rakovník lČ: 023 19 403 -tel: +420 313 513 3542 - email: kprojekt@kprojekt.cz


