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Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U muzea 398/4

46601 Jablonec nad Nisou

Akce: Projektové práce - řešení interiéru vstupních prostor Muzea skla a bižuterie

v Jablonci nad Nisou

Nabízející:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Vítězné náměstí 2/577,160 00 Praha 6

o.r. Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 176480

IČ 25926497; DIČ CZ25926497

Předmět nabídky: Předmětem nabídky je řešení interiéru stávajících vstupních prostor 3.NP

Muzea s návazností na podlaží přístavby na stejné úrovni. Interiér bude řešen

ve všech projektových fázích, tak jak jsou popsány v sazebníku UNIKA

Kalkulace honoráře vvcház! z kapitoly 4. Sazebníku UNIKA - Návrh ceny za

projektovou dokumentaci interiéru se zařazením do III. pásma náročnosti bez

navýšení z důvodu řešení prostor v památkově chráněném objektu.

Celková základní výše honoráře dle odst. 4.6, tabulky Č. 16 je interpolací

315.000,- Kč

Rozsah zpracování:

Projekt bude zpracován dle požadavků ze září 2018 ve všech projektových fázích:

Fáze 1. Příprava, analýza vstupních údajů a požadavků uživatele

Fáze 2. Výtvarně architektonický návrh -doměření, doplnění podkladů, vypracování konceptu

řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, návrh materiálu, výtvarně-technický

návrh tvarů atypických prvků, úpravy ploch

Fáze 3. Projekt interiéru - zajištění podkladů od výrobců typových prvků a jejich zanesení do

projektu, označení typových a atypických prvků vč. svítidel, zanesení požadavků

odborných profesí do projektu interiéru

Fáze 3. Realizační část - zpracování souhrnné specifikace prvků, spolupráce při výběru

zhotovitele, výkon autorského dozoru.

Nabízená cena:

Doporučená celková základní výše honoráře bude snížena o úhradu za zpracovanou variantu

z června 2017 (- 95.000,- Kč bez DPHl

Nabízená cena ..... 220.000,- Kč + DPH

Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vltězné naměsti2/557. 16000 Praha 6rel.:iiiii
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v ceně není zahrnuto zpracování technické výrobní dokumentace - výkresy v měř. 1:10,

1:5,1:1 které podrobně dokumentují detaily spojování materiálů a řešení uměleckých děl a

grafiky.

V ceně nejsou zahrnuty dopady na případné stavební a další technické úpravy stávajícího

objektu nebo navržené přístavby.

Způsob zpracování: Dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních v tisku a

2x CD/DVD, pdf, excel

Termín: podle vzájemné dohody

Těšíme se na spolupráci

S pozdravem

V Praze 17.10.2018

Hlaváček - architekti, S.r.O.
Vítězné náměstí 2/557, 16000 Praha 6
Tel..
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