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ESš Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA Č. OMP/2030/2017

Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavatel: Ing. Filip Nehonský

Adresa: Vršovická 1429/68 Adresa:
101 38 Praha 10

lČ: 00063941 IČ: 71724257
DIČ: CZ00063941 DIČ: """"'" CZ7305310111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Bankovní spojení: ČSOB,a.s. , Praha S
Číslo účtu: 9()21-2()00733369/()8()() Číslo účtu:

Tej. 272 657 063 Tel.:
Fax: Email:

PJatební podmínky:
Termín dodání:
Místo dodání:
Datum vystavení:

převodem
1/2018
ÚMČ Praha 10

10.11. 2017

Název položky Cena DPH Cena celkem
bez DPH % včetně DPH

Objednávánie u Vás přípravné projektové práce_sanace podhledu
tělocvičny ZŠ Švehlova, Švehlova 2900, Praha 10, Zahradní Město
dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. 55.000,00KČ 21% 66.550,00KČ

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ
Praha 10. DPH ze základu 55.000,- KČ bude vyčíslena v zákonné výši
k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona
č.235/2()04Sb.,,, O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších
předpisů.

Úřad městské části Praha 10
Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 66.550,00 KČ Odbor mjietkoprávnÍ

cdděíeni a reéíůůce oprav 3 investic
·l4

VrŠOvi,:ká 68, 101 38 P,aha 10
Kontrolu provedl: Schva

Ing. Jiří Doležal Ing. Zbyně

\'edouci referátu oprav a investic vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a
investic

QF-61-0 1-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@pra lO.cz

Objednávku č. OMP/2030/2017 přijímám a akceptuji. ) Ť.41- Zo4 :j



Sanace podhledu tělocvičny ZŠ Švehlova

Švehlova 2900, Praha 10 Zahradní Město

(přípravné práce)

CENOVÁ NABÍDKA

08. 11. 2017

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
YRandova 3205/2

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
101 38, Praha 10

Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Plach



1. Identifikační údaje

Ing. Filip Nehonský

právni forma:

čislo autorizace:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Čisb účtu:

Adresa sídla:

Telefon:

fyzická osoba (OSVČ)

0008388

717 24 257

CZ7305310111

Českosbvenská obchodní banka, a. s.

Lidická 43/66, 150 00 Praha 5

2. Obsah nabídky

· Prohlídka archivu
· Prohlídka stávajiciho stavu po rozkryti

3. Vstupní podklady

· Zpřístupněni objektu
· Zpřístupněni archivu MČ Praha 10 - stavební úřad
· Zpráva ke statickému stavu objektu zapracovaný v období 15.9. 2017

4. Rozsah prací

· Přípravné práce
práce spojené s průzkumem objektu, detailní prohlídka objektu v rozsahu

o Prohlídka archivu ověřeni předpokladu typu nosného střešního vazníku (předpjatý nosník x nepředpínaný
železobetonový nosník) uvedeného ve ,Zprávě ke statickému stavu objektu", ověřeni skladby stropní a střešní
konstrukce z dostupných podkladů

o Diagnostika stavby prohlídka objektu v rozsahu ověřeni typu vazníku, skladby střechy a podhledu. V rámci
požadované součinnosti provede objednatel na své nák|adV rozkryti stávající stropní konstrukce v rozsahu
vybouráni 2 poli cca 1x3 m (mezi vazníky, a zpřístupnit mezistřešní prostor (zvětšeni revizního otvoru)

· Vyhodnoceni
závěrečná zpráva pro investora s doporučením postupu prací

5. Cenová nabídka
Přípravné práce (průzkum archivních podkladů, archiv stavebního úřadu, archiv ZŠ, ' 8.000,00 KČ
součinnost řpi připravě sondážních otvorů)
Diagnostika stávajícího stavu (určeni typu střešního vazníku, zhodnoceni stávajícího .

. . . 22.000,00 Kcstavu vazníku, ověreni skladby stropni konstrukce)
Odborný posudek (vyhodnoceni stávajícího stavu a finálni doporučeni postupu sanace) 25.000,00 Kč

Cena bez DPH 55.000,00 Kč

DPH 21% 11 550,00 Kč

Celková cena s DPH 66 550,00 KČ

6. Terminy plněni

· Přípravné práce v nabízeném rozsahu cca do 30dnů od provedeni sondážních otvorů

S ohledem na aktuálni vytíženost specialisty nelze garantovat bližší termín a vydáni oficiálniho stanoviska.

m. Filip Nůhons ký
IČO 717 24 257, DIČ cz7305310111
Bankovni Spojeni'
ČSOB, ·. s.. Lidick. 43K6, Praha 5, 150 00

Sdb firmy:
Tddon kancdář:
e.mail: f



7. Poznámka

· S ohledem na doporučeni zpracovatele posudku z 15. 9. 2017. je nezbytné provést podrobný průzkum stávajiciho stavu
s rozkrytím stávajicich konstrukci a deňnitivni potvrzením úvodních předpokladů. Jmenovitě zhodnotit stav střešního
vazníku a nosné konstrukce podhledu ze stropních nosníků HURDIS. Kritickým bodem pro stanoveni rozsahu sanačních
prací je finálni potvrzeni typu a stavu střešního nosníku.
Důrazně upozorňujeme objednatele na možnost havárie střešní konstrukce bez průvodních příznaků naznačujicich
zříceni konstrukce střechy, Jsou zaznamenány případy havárii podobných konstrukci.

· Součásti nabízených prací nejsou bourací práce spojené s přípravou průzkumných sondážnich či přístupových
otvorů. Ob jednatel zajisti stavební práce spojené s přípravou sond (vybouráni 2 sond v rozsahu poli cca 1X3 m (mezi
vazníky, a zpřístupněni mezistřešního prostoru (zvětšeni revizního otvoru)

· Ostatní průzkumné práce a zaměřeni objektu nejsou součásti cenové nabídky.
· S ohledem na stávajici stav stavebních konstrukci lze očekávat, že předložený rozsah průzkumných prací nebude

konečný a to s ohledem na možné rozšířeni počtu sond či vzorků resp. doplňujicich průzkumů či studii. Případné další
průzkumné práce mohou vyplynout při rozkryti stávajiciho stavu a koordinačních prací. V tomto případě objednatel zajisti
dodatečné průzkumné práce či studie na své náklady.

· Na případné změny zadáni či rozšířeni rozsahu průzkumných prací v průběhu zpracováni projektu bude vypracována
nová cenová nabídka

· Platební podmínky a SOD budou upřesněny v případné další fázi jednání,
· Zhotovitel může dle uváženi prací přizvat ke spdupráci specialistu.

S pozdravem

Ing. Filip Nehonský

Ing. l ns:{ý

lČO.7 257
O¢.CZ7 310111

Ing. Flip Nebonsky
1ČO· 717 24 257, DlČj. CZ7305310111
Bankcwni Spojeni'
ČSOB, a, $., Lidkká 43/66, Praha 5, 150 00

$idlo firmy:
Telefon kancelář
email:


