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Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha — Horni Počernice

 

 

Objednávka č.: 0120/2018/0099 Dodavatel IČ: 18626084 DIČ: CZ18626084

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka

EKIS, spol. s r.o.

telefon:

e-mail: Náchodská 2421

193 00 Praha

   
V Praze 5.6.2018

Objednávka - Úprava projektové dokumentace "Venkovní sportovní hřiště na

pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách"

Objednáváme provedení úprav projektové dokumentace "Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc.

č. 4276/1 ul. V Lukách", týká se především řešení dodatečné dopravy v klidu.

Etapa l — zpracování studie proveditelnosti změn a projednání s dotčenými orgány (MHMP, MČ Praha

20)

Etapa ll — zapracování změn do projektové dokumentace vč. úprav kontrolního rozpočtu a související

inženýrská činnost (vyjádření, stanoviska — podání opětovně žádosti k územnímu a stavebnímu řízení)

Cena za etapu l: 20 tis. bez DPH

Cena za etapu ll: 60 tis. bez DPH

Termín:

- dokončení etapy l do 15 dní od akceptace objednávky

- dokončení etapy N do 60 dní od předání etapy l

Celková cena bez DPH: 80 000,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 96 800,00 Kč

Fakturace dílčí po splnění jednotlivých etap.

Splatnost 21 dní od doručení faktur.

  
Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé CISO new 0 je navy.



. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

\\, \ |a 793 00 Praha 9 - Horní Počernice, Na‘chodska’ 2421

CENOVÁ NABÍDKA — PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE (služby)

 

 

Zpracovatel: Popvtávaiící (obiednatel):

Evkologické a inženýrské stavby s.r.o. UMC Praha 20 — OHSal

1231;225:2221 Jivanska2421
193 00 Praha 9 193 00 Praha 9

* Ing. Zdeněk Vavruška

   

V Praze dne 31. 5. 2018

Na základě naší dohody a osobní schůzky si dovolují předložit cenovou nabídku na provedení úprav projektové

dokumentace „Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách“, týká se především řešení dodatečné

dopravy v klidu.

Etapa | — zpracování studie proveditelnosti změn a projednání s dotčenými orgány (MHMP, MČ Praha 20)

Etapa || — zapracování změn do projektové dokumentace vč. úprav kontrolního rozpočtu a související inženýrská činnost

(vyjádření, stanoviska — podání opětovně žádosti k územnímu a stavebnímu řízení)

Cena za etapu |: 20 tis. bez DPH

Cena za etapu ll: 60 tis. bez DPH

Fakturace dílčí po splnění jednotlivých etap, fakturou, splatnost 21 dní od vystavení faktury

Termín:

- zahájení prací po akceptaci objednávky

- dokončení etapy l do 15 dní od zahájení

- dokončení etapy N do 60 dni od předání etapy |

Za společnost EKIS s.r.o. nabídku předkládá:

 

IČ: 18626084

DIČ: CZl 8626084 www.ekis-as.cz

 


