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Okresní živnostenský úřad Karlovy Vary ZU/F/10588/92 z 6.8.1992 ve znění ZU/F/9l42/96 z 28.11.1996 ev. C. 340300 

Držitel certifikátu ISO 9001 

Letiště Praha, a. s. 
K letišti 1019/6 

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE 

Věc: Dokumentace pro provedení stavby ( — sanace staré části ČOV Sever 

Rozsah projekčních prací: 
Jedná se o s staré části ČOV Sever. Investiční akce zahrnuje výměnu dílčích 
technologických částí, návrh nových ocelových konstrukcí (schodiště), demontáží stávajících 
zařízení, sanací betonových konstrukcí a drobných stavebních úprav, osazení servopohonů, 
návrhu napájení nově osazených a vyměněných armatur (servopohonů), úpravu MaR včetně 
zanesení nově osazených komponentů od vizualizace. Jedná se vždy o lokální úpravy bližší 
specifikace je popsána V příloze Situace oprav, která je i přílohou nabídky. 

Projektová dokumentace bude provedena dle vyhlášky č. 
a standardů letiště LP, které stanovují rozsah PD nad rámec vyhlášky č. 

. Součástí PD bude Výkaz výměr (soupis prací a dodávek + rozpočet). 

splňovat aktuální standardy LP a.s., které jsou k dispozici na internetové stránce 
Letiště Praha 

Doba zpracování DPS 90 kalendářních dnů od odeslání objednávky a předání podkladů viz 
specifikace níže 

45denní splatností ode dne doručení do firmy. 
Kontaktní osob 

Upřesnění specifikace projekčních prací: 

. dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb doplněná o 
standardy LP, a.s., které stanovují rozsah projektové dokumentace (PD) nad rámec 
této vyhlášky; 
zakázka nebude projektována v 

. dokumentace bude rozdělena na tři provozní soubory — silové rozvody NN 0700, 
systém řízení tech. procesu 0600 a slaboproudé rozvody 0900 
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. předpokládáme, že zadavatel zvážil nutný prostor pro projektovano 
stávajících místnostech a rozvodnách a nebude nutné budovat nové nebo stavebně 
modifikovat rozvodny a místnosti 

. Přepokládáme předání těchto podkladů: 
předání nebo zapůjčení stávající provozní platné dokumentace skutečného stavu 

ické nebo papírově podobě 
případě požadavku na začlenění nových a stávajících části pak dokumentaci 

skutečného stavu v editovatelné podobě (např. rozv děče) 
děčů dotčených proj ektem a jejich zkratové poměry 

předání aktuálního požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) & řešení 
evakuačních cest 
aktuální protokoly o určení vnějších vlivů 
umožnění prohlídek dotčených prostor, nádrží, potrubí apod.; 
součinnost OJ LP při identifikaci stávajících částí 
účast informovaných pracovníků OJ LP na jednáních TER. 

Návrh ceny dokumentace: 45 .000 Kč 

Cena obsahuje provedení projekčních prací specifikovaných v poptávce (text 

Ing. Jan Sinták | n g _ Digitálně 
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