
 
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Podrobný popis zakázky, položkový rozpočet 

Kalkulace nabídkové ceny 

1) Projektová dokumentace pro ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) 

 1.1) Architektonicko - stavební řešení, v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

obsahuje zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, skladby konstrukcí, koordinace profesí _____ Kč 

1.2) Statika - statický výpočet, dimenzování nových kcí     _____ Kč 

1.3) Požárně bezpečnostní řešení stavby - PBŘ      _____ Kč 

1.4) Projekt ZTI – vnitřní vodovod, kanalizace, akumulace a vsak dešťových vod, plynovod _____ Kč 

1.5) Projekt ÚT – projekt vytápění        _____ Kč 

1.6) Projekt VZT a CHL – projekt vzduchotechniky s přitápěním/chlazením   _____ Kč 

1.7) PENB - průkaz energetické náročnosti budovy      _____ Kč 

1.8) Projekt ESI – vnitřní silnoproudá elektroinstalace, výpočet osvětlení, hromosvod  _____ Kč 

1.9) Akustická studie – návrh opatření pro splnění dob dozvuku (sál)    _____ Kč 

1.10) Plán BOZP na staveništi        _____ Kč 

1.11) Dopravní řešení         _____ Kč 

 

- celý projekt bude odevzdán tištěný ve 4 paré + digitálně v PDF a DWG část 1 celkem     _____    Kč 

 

2) INŽENÝRSKÁ ČINNOST na Územní a stavební řízení      

 - konzultace na SÚ 

 - zajištění vyjádření správců sítí (elektro, plyn, vodovod, kanalizace, sdělovací kabely)   

 - zajištění vyjádření dotřených orgánů státní správy (HZS, KHS, ÚÚP, OŽP, PČR, OD, atp.)   
 - podání žádosti na stavební úřad  

 - zastupování stavebníka ve stavebním řízení 

  - nezahrnuje poplatky za správní řízení  

  - nezahrnuje zajištění souhlasu sousedů    část 2 celkem _____  Kč 

 

 

3) Projektová dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) 

3.1) Architektonicko - stavební řešení, v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

obsahuje zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, skladby konstrukcí, tabulky specifikací  

(výplně otvorů, truhlářské práce, zámečnické práce, klempířské práce), detaily, koo. profesí _____ Kč 

3.2) Statika - statický výpočet, dimenzování nových kcí, výkazy    _____ Kč 

3.3) Projekt ZTI – vnitřní vodovod, kanalizace, akumulace a vsak dešťových vod  _____ Kč 

3.4) Projekt ÚT – projekt vytápění        _____ Kč 

3.6) Projekt VZT a CHL – projekt vzduchotechniky a chlazení     _____ Kč 

3.7) Projekt ESI – vnitřní silnoproudá elektroinstalace, hromosvod    _____ Kč 

3.8) Projekt ESL - vnitřní slaboproudá elektroinstalace (LAN + wi-fi, EZS, STA, EKV, ozvučení): _____ Kč 

3.5) Projekt MaR – projekt měření a regulace      _____ Kč 

3.9) Dopravní řešení         _____ Kč 

3.10) Kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr      _____ Kč 

 

- celý projekt bude odevzdán tištěný v 5-ti paré + digitálně v PDF a DWG   část 3 celkem      _____ Kč 



 
 

 

 
CENA PROJEKČNÍCH PRACÍ bez DPH        _____  Kč 
DPH 21%           _____  Kč 
CENA PROJEKČNÍCH PRACÍ včetně DPH        _____  Kč 

obchodní podmínky a dodací lhůta 

Dílo bude provedeno na základě SoD v těchto termínech: 
- část 1) bude provedena do 150 dní od potvrzení objednávky 
- část 2) bude provedena dle součinnosti úřadů 
- část 3) bude provedena do 75 dní od potvrzení části 1 

Platební podmínky 

Jednotlivé části budou fakturovány po jejich dokončení se splatností 7 dní.  
Faktura bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem. 


