
Renáta Sedláková

Od: Zuzana Klimtová <klimtova@novadus.cz>
Odesláno: 2. února 2015 15:50
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: Nabídka na PD Psáry ulice Sluneční
Přílohy: Psáry.docx

Dobrý den,
V příloze zasíláme nabídku na veřejná zakázka malého rozsahu (číslo 253501):
Zpracování PD pro UR a SP pro stavbu dešťové kanalizace v ulici Sluneční

S pozdravem

Ing. Zuzana Klimtová
Novadus spol. s r.o.
tel.: +420 777755459
email: klimtova@novadus.cz
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spol. a r.o. - stavby vodovodů a kanalizací, vodohospodářské služby

Ke Skalám 603, 261 01 Pflbram V— Zdaboi iČ: 46349235, niČ: ‚246349235, tel/fax +420 318628927/318635040
Obchodní rejstřík— Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10702, 24. června 1992

Obec Psáry
Renáta Sedláková, správa majetku
Pražská 137
252 44 Psáry

VÁŠ DOPIS NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PŘÍBRAM
1502012 Ing. Zuzai~a Klimtová 2.2.2015

tel: 777 755 459
e-mail.: klimtova(~flOVadUS.CZ

Věc: Nabídka na zakázku malého rozsahu (číslo 253501):

„Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu
dešťové kanalizace v části ul. Sluneční v délce cca 280 tu“.

Na základě výzvy k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je
Obec Psáry, IC 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce,
ze dne 15. 1.2015, zasíláme tuto nabídku:

Předmět zakázky:
zpracování projektové dokumentace pro projednání v územním řízení a v rozsahu pro stavební
povolení pro vybudování nové dešťové kanalizace sloužící pro odvodnění části ul. Sluneční v délce
cca 280 m v Psárech.

Termín plnění:
Zahájení plnění: 1. 3. 2015 (předpoklad v závislosti na předání vstupních podkladů)
Dokončení plnění: 30. 6. 2015 (předpoklad)

Cena: 32 000,-Kč bez DPH

cena nezahrnuje: získání podkladů v digitální podobě, zajištění územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro výše uvedenou stavbu včetně získání souhlasů majitelů dotčených pozemků

Jiné požadavky a práva zadavatele:
S požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu číslo 253501
souhlasíme.

Ing. Vladimír Kovalčík a Radek Novák
Jednatelé společnosti


