
( Obecnrůpéd}v1
—2 -08- 2013

~±OU-~
PŘÍLOHy. POČET Lisy‘:

PROJE T ~ C PLUS ssaom
BASSOVA 98/8, PRAHA 9-\JYSOČANY, 19000

PROJEKT QV

Nabídka na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou
činnost pro stavbu:

Přípojky IS ‚~‘ lokalitě Vysoká a uLPod Kostelem

tel.222584265, 222591383,
email: jaroslav.knotek@projektiv.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Knotek
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1) Předmět nabídky

A. Vypracování dokumentace pro ůzemní souhlas (dále Jen DÚS) kanalizačních a vodovodních
přípoJek v lokalitě Na Vysoké. V rámci DÚS budou řešeny přlpojky na veřejném pozemku (tj. od řadu
& hranici veřejného pozemku). Celkem bude proveden projekt cca 164 ks kanalizačních a cca 177
vodovodníóh připojek.

B. Projednáni dokumentace za účelem vydáni územního souhlasu včetně podáni kompletní žádosti o

Pro vypracování projektu přípojky navštivíme všechny napojované ~pozemky a provedeme konzultaci
s majitelem ohledně umístěni přípojky. Následně vypracujeme projekt přípojek) dle vyhlášky 62/2013,
Pro vydáni územního souhlasu je nutné zajistit, podpis majitelů všech napojovaných pozemků na
situaci stavby‘ V rámci vypracováni dokumentace, pro územní souhlas připravíme pro každý pozemek
situaci. Tyto situace předáme majitelům pozemků buď fyzicky na místě, nebo pokud nebudou zastiženi
zašleme poštou na adresu uvedenou na výpisu z katastru nemovitosti. Předání podepsané situace od
majitelů pozemků zpět bude provedeno poštou na naši adresu nebo předáním na OÚ Psáry. Přípojky,
pro které během lhůty pro projednáni nebude zajištěn podpis majitelů z důvodu, který nebude na
straně zhotovitele, nebudou v dokumentaci pro územní souhlas a nebude pro ně územní squhlas
vydaný.

2) Doba plněni

A. Vypracováni DÚS

B. Projednání DÚR včetně podáni kompletní žádosti o ÚS

do 27.9.2013

do 13.12.2013

Výše uvedené termíny platí za předpokladu obdrženi objednávky do 9.8.2013.

3) Nabídková cena

A. Vypracováni DÚS .

B. Projednáni DÚS včetně podáni kompletní žádosti o ÚS

Cena celkem

Výše uvedená cena je konéčná, zhotovitel není plátce DPH.

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. Tyto poplatky uhradí
zhotovitel a následně je přeúčtuje objednateli.

159 000,- Kč

37 000,- Kč

196 000,- Kč

přímo objednatel (obec Psáry) nebo
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