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NABÍDKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu

- Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod
- 2. etapa

KVETEN 2018

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s,
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
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SMLOUVA O PILO

(dále jen "Smlouva") uzavřená podle § 2586 a naši. ve spojení s § 2631 s naši. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

VODOVOD PSARY - Připoiení obce Psáry na Posázavský vodovod - Projektová
dokumentace a inženýrská činnost pro vydání společného povolení liniové stavby
technické infrastruktury včetně souviseiících technologických objektů 2. etapa

CLI

Smluvní strany

1. 1 Objednatel

Název:

Sídlo:
IČ:
DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen "Objednatel")

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580

CZ00241580

Milan Vácha, starosta obce

Vlasta Málková, místostarostka obce

1. 2 Zhotovitel

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
471 16901
CZ47116901

Komerční banka, a. s.

19-1583390227/0100

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení
zásobování vodou

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1930.

(dále jen "Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

ČI. II
Předmět smlouvy

2. 1 .Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci zakázky
s názvem VODOVOD PSARY - Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod -
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání společného povolení liniové
stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 2. etapa
(dále jen "dílo"), spočívající ve vypracování projektové dokumentace včetně výkonu
inženýrské činnosti.

Trasa navrhovaného přiváděciho řadu bude upřesněna s objednatelem dle místních podmínek.

2.2. Průzkumné práce - polohopisné a výškopisné zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK. a výškovém systému
Balt po vyrovnání pro podrobné vodovodní přivaděči řady liniové stavby v délce 3 340 m. Toto
zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

2.3. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické
infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška 6.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky é. 62/2013 Sb., a vyhláška 6. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto
rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

2.4 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního
povolení

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění
vydáni společného povolení, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro
společné řízení, tj. zajištěni uzavřeni nájemních smluv pro dočasné zábory pozemků po dobu
výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízeni stavby na cizím pozemku,
případné smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zahory pozemků, které mohou být
objednatelem vykupovány (po dohodě s objednatelem).

Dílo bude Objednateli předáno v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení
v digitální podobě na CD - ROM.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

]
2. 5 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu

(jak je definována níže).

2. 6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a
kvalitě podle této Smlouvy.

ČI. III
Doba plnění

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli
v následujících termínech:

Zahájeni plnění zakázky: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání (dokončení) jednotlivých částí veřejné zakázky dle rozsahu prací:

Bod

l.

2.

3.

Popis

Průzkumné práce - geodetické zaměření

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně
souvisejících technologických objektů.
Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a
stavebního řízení - společné povolení - do 5 smluv.

Termíny plnění
do 6 měsíců od podpisu

SoD

do 6 měsíců od podpisu
SoD

do l O měsíců od podpisu
SoD

(dále jen "Doba plnění")

ČI. IV
Cena

4. l Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou
smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena v Ke bez DPH

DPH 21%

Celková cena v Ke včetně DPH

(dále jen "Cena")

Podrobná specifikace ceny dle dílčích prací:

478.000,- Kč

100.380,- Kč

578.380,- Kč

Bod

l.

2.

3.

?°pis ^

Průzkumné práce - geodetické zaměření - cca 1200 m.

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného
povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně
souvisejících technologických objektů.

Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a
stavebního řízení - společné povolení - do 5 smluv.

Celková cena za dílo bez DPH

Cena v Ke bez DPH

15.000,-

378.000,-

85.000,-

478.000,-
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

4. 2 Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci díla
vyjma činnosti specifikovaných jednotkovou cenou, viz níže.

V nabídkové ceně díla je zahrnuto 5 uzavřených smluv.

Cena těchto prací nad stanovený počet smluv, pokud je objednatel bude požadovat po
zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného
počtu smluv potvrzených vlastníky pozemků takto:

Smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti, příp. smlouva o
budoucí smlouvě kupní): 3. 000, - Ké/kus (bez DPH)

4. 3 Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové
sazby vztahující se k předmětu plněni.

4.4 Cena neobsahuje správní poplatky. Tyto budou uhrazeny samostatné po předložení
příslušných dokladů.

ČI. V

Platební a fakturační podmínky

5. 1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2 Cenu za samostatné části díla dle bodu 4. 1. má zhotovitel právo fakturovat po jejich

řádném předání objednateli.

5. 3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho domčení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není
započítáno ve lhůtě splatnosti.

5. 4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.
v platném znění.

ČI. VI
Smluvní pokuty

6. 1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. 2 Za každý ukončený den prodlení po době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6. 3 Smluvní strana má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému
se smluvní pokuta vztahuje.

ČI. Vil
Záruka za dQo

7. 1 Délka zamění doby se stanovuje na 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu,
potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.
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Číslo smlouvy objednatele: ďsio smlouvy zhotovitele:

ČI. Vlil
Vlastnické právo

8. 1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této
Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která
je předmětem Díla.

ČI. IX
Předání a převzetí díla

9. 1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné
výhrady Objednatele.

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo mel získat v souvislosti s Dílem či jeho
provedením.

ČI. X
Povinnosti zhotovitele

10. 1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na
vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli
skutečný stav prováděného Díla.

10. 3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

ČI. XI
Povinnosti objednatele

11. 1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11. 2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedeni Díla
dle této Smlouvy.

ČI. XII
Závěrečná ustanovení

12. 1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

12.2 Tato Smlouvaje vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou exemplářích.

12. 3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na fimkční postavení osob, které
předsmluvní ujednání učinily.

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle žák. é. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány
za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní Poruši-li některá strana tuto povinnost a
obohati-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12. 5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 žák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem^že
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Psárech dne

Za objednatele

V Praze dne
O i, 05, 2018

Za zhotovitele
A

Milan Vácha
starosta obce Psáry

VODOHOSPODÁŘSKY
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s
Nábřežní 4

150 56 Praha 5

-15-
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Seznam významných služeb

Název zakázky

Vodovod Luby - lokalita Růžový Vrch

Skupinový vodovod CHOPOS

Posíleni kapacity a zabezpečenosti

Východočeské vodárenské soustavy Náchod
Hradec Králové

Vodovod Dublovice

Objednatel

Město Luby

Svazek obcí

CHOPOS

Vodovody a
kanalizace Náchod

a.s.

Obec Dublovice

Rozsah

DSP

IN: 29, l
mil. Kč

DUR,
DSP, DVZ

IN: 200
mil. Kč

DUR

IN: 500

mil. Kč

DUR

IN: 66 mil.
Ke

Doba

poskytnutí

07-12/2017

06/2016-
10/2017

01-06/2017

09-12/2016

Bližší informace k jednotlivým projektům vk přiložená osvědčení.

^0



;1

] OSVĚDČENÍ

]

]

3

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s
Nábřežní 4, Praha 5

Název objednatele
Sídlo objednatele:

Město Luby
Náměšti 5. května 164
351 37, Luhy

Zástupce objednatele: Ing. Anita Černíkovu, starostka města

Jméno kontaktní osoby:
Současná adresa:
Telefon:
E-mail;

Ing. Anita Cemiková
Náměstí 5. května 164
351 37, Luhy
+420354420410

starosta@mestoluby. cz

Název zakázky:

Číslo zakázky

Stručný popis předmětu
zakázky:

Finanénf objem zakázky:

Popis obsahu a rozsahu
uchazeiem
poskytovaných služeb:

Sfa-učné hodnocení plnění
uchazeče objednatelem:

Vodovod Luhy - lokalita Růžový Vrch
3462/002

Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni.

Celkové iroestiénl náklady jsou 29, 1 mil. Kč bez DPH

^p,ra??''oáni.proi!kt°véd°kumentace Pro stavební povoleni dle vyhláškyT
se jedná o stavbu rozvodnvi

vodmodnich řadů D 90^0110 v celkové délce 4081m.'VodovQdni řadv is
navrtěny z materiálu HD-PE.

Termín realizace zakázky:

y^ohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil vypracováni PD ve slupni
z uzavřené smlouvy o dito k úplné spokojenosti zákazníka.

V Lubech dne .. {. z:.^. :. ^/^

Za objednatele:

^í-

Ing. Anita Černíková, Starostka města Luby
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Jméno firmy VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4, Praha 5

Název objednatele
Sídlo objednatele:

Svazek obci CHOPOS

Zástupce objednatele:

Současná adresa:
Telefon'
E-mail:

Ing. Miroslav Kratochvíl

6. P.54, 257 28, Chotýšany
777193556
kratochvil@chopos.cz

'l

Název zakázky:

Cisto zakázky

Stručný popis
píadmětu zakázky:

Skupinový vodovod CHOPOS

320M02

Předmětem stavby Je vybudováni skupinového vodovodu CHOPOS. Zdrojem pro
skupinový vodovod je štolový přivaděč ze Žeiivky. Pňpojení skupinového vodovodu
obcí CHOPOS na štolový přivaděč je uvažováno ve stávajícím objektu šikmé
vstupní úpadnice v bfizkosti obce Křeěice (DS-07). V prostoru šikmé úpadnice bude
umístěna sestava dvou ponorných čerpadel pro střídavý provoz. Pomocí ponorných
čerpadel bude voda výtlačným potrubím Čerpána přes obce Kreěice a Vikov do
hlavního vodojemu skupinového vodovodu s označením VDJ Teplýěovice (2 x 300
m3). Ten bude umístěn v blízkosti mistni části Záiesi a bude pitnou vodou
gravitačně zásobovat obec Ostfedek, Vlkov, Kreěice, TeplýŠovice a Čeňovice,
Vranov, Vranovskou Lhotu, Mačovice, Bučinu a Bezděkov. Dá!e bude voda z VDJ
Tepiýšovice předávána do slávajicího vodojemu Tatouňovice, který sfouží pro
zásobování obce Čakov a Tatouňovice. Na přiváděcím řadu "C" z vodojemu
Teplýěovice bude v obci Čeňovice osazena automatická tlaková stanice (ATS),
která zajisti dopravu vody do obcí Jezero a Bořeňovice a zároveň umožní plnění
stávajících vodojemů Struhařov a Chotýsany. Součásti projektu Je vybudování
rozváděčích řadů v obcích a mfstnfch částech Vranovská Lhota, Vranov, Mačovice,
Bučina, Bezděkov, Vikov, Křešice, Teplýsovice, Čeňovice, BoFeňovíce, Tatouňovice
a Ostredek.

Popis votíovodnfch řadů:

STAVEBNÍ
OBJEKT

S001

S002

S003
S004
S005
S006
S007
S008

S009
S010
sou

sou
sou

Celkový součet

DÉLKY lÍADO BtE DIMENZE POTRUBfIm)

§
a

8

l

63

63

o

s

142
142

s
s

645
1388
340
370
SI6
703
805
522
78
119

5786

s
iu
a.

p

2389
359
381
539

1736

70G

565
109

6734

s
VÍ

s

2698
1322
428
820

634
384

6233

s.
W
a.

10224

1175
11399

8
tu
&

2980

2980

a
a
a.

6495

649S

Ví

l

164

164

l.

93

94

988

?:
1'g
§8

63

25043
2333
2291

1699
370
816

3073
1189
1228
643

1545
40230
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Popis objektů:

SO 01 - ČS Křešice - technologie 6erpaci stanice (2 x ponorné čerpadlo) bude
umístěna v prostom šikmé ůpadnice DS-07 v Křešiclch.

SO 02 - VOJ Teplýšovice (zemni dvoukomorový vodojem o objemu 2 x300^m3
vretni odpadu z VOJ, oploceni, prijezdové komunikace, zpevněných ploch a
elektrické přípojky NN)

SO 14 - ATS Čeňouice (podzemní ŽB šachta včetně technologie čerpací stanice a
elektrické přípojky NN)

Finanční objem
zakázky:

Investiční' náklady akce (stavby):
Cena služeb VRV a.s.:

200 000 000 Kč (bez DPH)
3 776 000 Kč (bez DPH)

Popis obsahu a
rozsahu uchazečem
poskytovaných
služeb:

Vypracováni omiektové dokumentace: .. __. "_..
". Tvorba matematického modelu pro hydraulickou analýzu a pro

parametrů skupinového vodovodu.
. Vypracovaní dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnuti o umístěni

stavby (DUR).
. Vypracováni dokumentace pro stavební povoleni (DSP)
. Vypracováni dokumentace pro vyber zhotovitele (DVZ)

Termín realizace
zakázky:

06/2016-10/2017

Sta'učné hodnocení
plnění uchazeče
objednatelem:

Vodohospodáfský rozvoj a výstavba a.s. zajistil vypracován! zakázky k úplné
spokojenosti zákazníka.

V Benešové dne: 25. 1.2018

Za objednatele: V.í .^C/>TI i^y\
/

OPÓS
dobrovofný svazek obcí
Chotýsany &t. 257 28 Chotýšany
IČ: 69000948. DtČ- CZ6SOŮ0948

Ing. Miroslav Kratochvíl
Zástupce ve věcech technických

a koordinátor projektu
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Jméno fírmy VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4, Praha 5

Název objednatele
Sídlo objednatele:

Vodovody a kanalizace Náchod a-s.
Kladská 1521, 547 01, Náchod

Zástupce objednatele:

Současná adresa;
Telefon:

Ing. Dušan Tér, ředitel společnosti

Kladská 1521, 547 01, Náchod
606 168 834 ter@vakna.z

Název zakázky:

Číslo zakázky

Stručný popis předmětu
zakázky;

Finanční objem zakázky:

Popis obsahu a rozsahu
uchazečem
poskytovaných služeb:

Termín realizace zakázky:

Stručné hodnocení plnění
uchazeče objednatelem:

"Posíleni kapacity a zabezpečenosti Východočeské
vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové"

3452W02

Zpracováni hydraulické analýzy navrhovaného vodovodního systému včetně
vytvořeni návrhového matematického modelu skupinového vodovodu,
projektové dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnuti o umístěni stavby
(DŮR).
Rozsah předmětu plněni - pfjvádécl rady TLT v celkové délce 17, 9 km :

. Vodovodní řad šachta NV 12 - VDJ Vysoká Srbská

. Vodovodni řad VOJ Vysoká Srbská - šachta AMETEK

. Vodovodní řad šachta AMETEK - VDJ Vysokov
Stavební objekty:
SO 01 VDJ Vysoká Srbská (rozsirenl o 3 000 m3, k.ů. Vysoká Srbská)
SO 04 VOJ Branka lil (nový, kapadta 5 000 m3, k. ů. Náchod)
80 05 VOJ Teplice nad MetujĚ(stavební a technologické úpravy, kapacita
3 000 m3, k.ů. Dolní Teplice)
SO 06 Prameniště Na Plachtách (stavební a technologické úpravy, k. u.
Police nad Metují)
SO 07 Zdroj Petrovičky (stavební a technologické úpravy, k. ú. Velké
Petrovice)
30 08 Zdroj NV12 Bezděkov nad Metuji (stavební a technologické úpravy, k.
u. Bezděkův nad Metuji)

Investiční náklady akce ^stavby):
Cena služeb VRV a.s.:

500 mil. Kč (bez DPH)
4, 707 mil. Ke (bez DPH)

k žádosti o vydáni rozhodnuti o umistěni stavby (DUR).
Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému,
zpracování kalibrovaného matematického modeiu17, 9 Km
Stavebně technický průzkum objektu, statické posouzení stávající
konstrukce, polohopisné a výškopisné zaměřen, průzkumné práce
IGP

01/2017-06/2017

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajíš
spokojenosti zákazníka.

vypracováni zakázky k úplné

V Náchodě dne ... ^:.?. :^0 *
Za objednatele:

Ing. Dušan Tér, ředijl
představ

..'3do>r;'i( i lianallzace Náchod, a. s,

r'á?í^ rachotí, Klidská 1521''-1

edseda

/á
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VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4, Praha 5

Název objednatele
Sídlo objednatele:

Obec Dublovjce
262 51 Dublovice 33

Zástupce objednatele Ing. Otakar Jericha

Současná adresa: c. p. 33, 26251, Dublovice
+420724184083

Název zakázky:

Číslo zakázky

Stručný popis předmětu
zakázky:

Popis obsahu a rozsahu
uchazečem
poskytovaných služeb:

Stručné hodnoceni plnění
uchazeče objednatelem:

Vodovod Du bio více

3240/002

zprac°uár" ,hydrauucké analýzy nawhoraného vodovodniho systému.
pn%ktore,d°.kuTe"tacLkža(i°sti ° vydáni r"hodnuťi'oumistónF'stevby
2U Ri"lTta^u"pnvadeclho radu De18°. dízesímdovoďqem^Zého
rfTJm^.. raduDJ80 ď_1M2m zuodoiemu. odPad"ih°"P°^"bTď'U'7u8^
z vodojemu^ výstavbu rozvodné šité v obci Dubiowce"be62~"-"DeÍ';>f
ocelkové délce 6096m, návrh vodojemu Dublovice-2xT50m3

l^iVBStlčni náklady akce (stavby):
Cena služeb VRV a.s.: 66 000 000 Ke (bez DPH)

402 000 Ke (bez DPH)

Vypracováni oro/a*toi/e rfnkumenface;
k žádosti o vydáni rozhodnuti o umistěni stavby (DŮR).

09/2016-12/2016

^ss^sa uý8tauba a's-zajist" "VP-i-kazRyk^

Ve Praze dne ....^'.. ^:^%

Za objednatele:

-^

y

/
Ing. Otakar Jericha

' Starosta obce Dublovice


