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Dobrý den,

v příloze zasílám cenovou nabídku na rekonstrukci stávající školy objektu 6. p. 12 v Dolnich
Jiréanech.

Jsem s pozdravem,
Martin Belica

Martin Belica, ing. arch.
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V Praze, dne 9. 7. 2018

Věc: Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na rekonstrukci stávající školy c. p. 12
v Dolních Jlrčanech

Dobrý den, pane starosto,

na základě vašeho oslovení Vám předkládám cenovou nabídku na výše uvedené práce.

1. digitalizace zaslaných podkladů k objektu 20. 000, -Kč
2. studie nového využiti, včetně variantního řeSeni fasád 80. 000, -KS
3. dokumentace v rozsahu stavebního povoleni a agregovaný výkaz výměr způsobilý jako

podklad pro investiční zaměř 200. 000, - Kč
4. prováděcí dokumentace, včetně výkazu vyměř 190. 000, -KE

Cena projektových prací (bez inienýringuj: 490. 000, - Kč + 21%DPH

Poznámka:
Ceny za projektové práce ve stupni stavební povolení a prováděcí dokumentace mohou být
na základě rozsahu studie upřesněny.
Cena za inienýring bude doplněna také po vyhotoveni studie. Ze zadání a bez konzultace záměru na
stavebním úřadě není možné definovat požadované vyjádřeni a zda bude vyžadováno vydáni
stavebního povolení.

Referenční akce obdobného charakteru:

zatepleni objektu Obecního úřadu Psary, Pražska 137, Psáry
zatepleni objektu c. p. 77, Jesenice
zatepleni objektu č. p. 4, Jesenice
zatepleni bytového domu. Na Dionysce 2/1717, Praha 6 - Dejvice
objekt obecního úřadu Zdiměrice

S přátelským pozdravem

ev

Ing. arch. Martin Belica
ZÓNA architekti, s. r. o.
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