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Město Nový Jičín 
Masarykovo nám. č. 1 
741 01 Nový Jičín 

 
 

NABÍDKA: 
  
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA MODERNIZACI 

SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ VÝTOPNY ANENSKÁ  
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NABÍZEJÍCÍM (ZHOTOVITELI): 

 Ing. Marek Šulák – PROJEKCE ŠULÁK 

 Sídlo: Fantova 683/20, 614 00 Brno - Obřany 

 IČ:  75772019  

 DIČ:  CZ7604265900 

 Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

  V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

 Číslo účtu: 2100848534 / 2010 

 Telefon: +420 777 564 856  

 E-mail: sulak@projekcesulak.cz 

 www: www.projekcesulak.cz 

 
2. POPIS A SPECIFIKACE ROZSAHU NABÍZENÝCH ČINNOSTÍ 

Předmětem této nabídky je provedení prováděcí projektové dokumentace (PD) stavby 
„Modernizace systému vytápění výtopny Anenská“. PD zahrnuje výměnu stávajícího 
plynového kotle K4 za nový stacionární kondenzační nerezový velkoobjemový kotel o výkonu 
2 MW, včetně MaR a zapojení do kaskády kotelny, instalace nového kouřovodu napojeného 
do stávajícího komína pro kondenzační provoz a realizace nové akumulační nádrže v prostoru 
stávající kotelny s napojením na technologii kotelny.  

2.1 Podklady pro vypracování nabídky 

Prohlašuji, že jsem se s „Poptávkovou dokumentací k výběrovému řízení“ seznámil. 

 
Rozsah nabízených činností: 

Vypracování prováděcího projektu stavby.  

2.2 Způsob vypracování projektové dokumentace 

Projektová dokumentace bude vycházet z daného technického zadání předaného investorem. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 
62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
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Součástí plnění dle této nabídky není:  

Zajištění kompletní dokladové části a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí 
v povolovacím řízení stavby, bude-li požadováno. Nabízející předpokládá umístění nové 
technologie do stávajícího stavebního objektu kotelny, proto neuvažuje povolování stavby a 
projednání PD s případnými účastníky řízení. 

Pokud bude požadovat investor umístění nové technologie mimo stávající objekt a povolení 
případných úprav stavby, je nabízející schopen tyto činnosti zajistit nad rámec této nabídky 
dle předem dohodnutých podmínek. Tyto činnosti nabízím jako opci. 
 

1. NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO 
 
S ohledem na naše zkušenosti získané při přípravě investičních akcí obdobného charakteru 
předkládáme souhrnnou cenovou nabídku. Celková nabídková cena je: 

176 000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých) 

Uvedená cena je bez DPH a je stanovena jako maximální pro rozsah nabídky. 
 
Součástí ceny není autorský dozor v průběhu realizace stavby. 
  

2. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

Odevzdání finální verze projektové dokumentace po zapracování připomínek Objednatele  

        do 30.8. 2017 

 
3. ZÁRUKY A GARANCE 

 

Zhotovitel odpovídá za vady, které se u díla projeví v průběhu záruční doby, pokud však 
nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí. 

Záruční doba (záruka za jakost) je v délce 48 měsíců po předání projektové dokumentace 
Objednateli. 
 

4. POPIS POSTUPU PŘI REKLAMACI, PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 
 

Zhotovitel odpovídá za vady, které projekt bude případně mít v čase jeho odevzdání 
objednateli. 

V případě vad projektu má objednatel právo požadovat na Zhotoviteli bezplatné odstranění 
vad, a to v termínu, který objednatel určí, nebo se obě strany dohodnou. 

Pokud nebude lhůta k odstranění vad stanovena dle předchozího bodu, je Zhotovitel povinen 
odstranit vadu do 14 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem. 

Za případné škody, způsobené vadou projektu, ručí Zhotovitel v souladu se zněním 
Obchodního zákoníku. 

 

Vypracoval:  6.6.2017 v Brně      

 

      Ing. Marek Šulák 


