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Předpokládané naklady na realizaci slavby: m.j. cena Za mj. počet m.|'.

Poznórrıka: nohlod no reolizacistavb b I Slanoven na zaklodé -ředbëžného -ıoročlu a closlu-n'ch -odkladú

Výkonové: fúze

Obslorarıí vslupních údoiů pro lokalízaci
VSP - slavby. Obíosnění zakladních cílů s
Zabezpečení odběralelem. zeIméno na Zúkladà už
vslupnich vypracovaných archílekloníckých a
podqdü obIemových sludll. Zabezpečení obhlíaky a

průzkumu.

Vypracování dokumenlace pñklćrdané k

dokumenlací k rıćıvrhu na vydćıní územního
rozhodnulí v rozsahu podle požadavků
Síovebnlho zákona. Projednćıní dokumenlace s

DUR ' dolćeny'mi organy a organlzacemlv pnìıbëhu o

ZUĎQZDŠČQHÍ v zc'ıvëru prací. Pñprava lednaní pro výběr
projeklové zholovilele projeklu a IČ včelně příprpodklací
pñprovy pro pro vypracovaní nabídek. Spolupráce s

Územní řízení Inveslorem při vyhodnocení souléže. Pro]ednćın
dokumenlace s příslušnými organy a
organizacemizo účelem vydaní územního
rozhodnulí. Vypracování žadaslí na zahćıienl
územního řízení.

DSP _ Uzavření smluv na vypracování projeklu pro

zabezpečem
ohlášení a slavebnl povolení v rozsahu dle

projekłové
požadavků Slavebního zakona. Koordinace

pñprovy Sicwby
proleklu. Prolednc'ıní projeklu s příslušnými
orgány a organizacemi za účelem vydaní
stavebního povolení. Vypracovaní žádosti na
zahólenl slovebního povolení.

Vypracovůní dokumenlace pro provedení
slavby. Dohled aulora nad dodrženlm
orchìleklonícké a celkové koncepce v soulad
s DSP

3+4

jednoslupñovë

DSJ

AD ~ Výkon občasného aulrskehcı dozoru.
Próce SpOÍené 5 Spoluprúce pñ aktualizaci smluvních vzlahů v
provúdënı'm průběhu realizace. Zabezpečenízmën

polřebných povolení

Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu.
případně povolení na předčasné užívanl
slavby nebo IeÍí čúsll. Spoluprúce se
zadavalelem pří plnění požadavků,
vyplývyilclch ze ZKP a kolaudačního souhlasu.

Účasl na vyhodnocení zkušebního provozu.
Spoluprćce s provozovalelem pří garančnlch
zkouškóch.

Poznámky.
Cenová nabídka zahmule kompletní projekty daných splupñů
Součásłl nabídky není hydrogoologlcký, stavebně technický a radonnvy' prozkurn, projekt EIA (nal'aši se)

Speciální technologie jako např. chlazení. bazénová lechnfiloglo. slaboproudé nadslandardní rozvody apod. a Správnl poplatky.

Tyla činnosti le moinè zaìislil a zpracoval na zákaldă dodatečné nabídky/objednávky.

ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Cenové nabídka plalí 6 měsíců
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