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FollowUp
Opatřeno příznakem

Dobry den,

na základě výzvy ze dne 29. 9. 2021 zasílám nabídku na zpracováni PD.
Objednatel: Obec Psáry
Název: Rekonstrukce komunikace Finské domky
Stupeň: sloučená DUR + DSP

Předmět řešení: projektová dokumentace bude řešit novy povrch komunikace v ulici Finské domky v Psárech na
pozemcích parc.c. 583/14, 583/15, lili v k. u. Psáry, odvedení dešťových vod beze změn dle stávajícího řešeni -
povrchové, žlaby, případně podélný či plošný zásak
Razsah řešení:

a) projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízeni/DUR+DSP/
b) soupis prací a rozpočet

Podklady: podklady od správců poduličnich síti, požadavky obce, geodetické zaměřeni
Spolupráce objednatele: majetkoprávní vztahy
Předmětem nabídky není: hydrogeologické průzkumy, geodetické zaměření, majetkoprávní vztahy, atd.
Terminy plněni:

a) projektová dokumentace /DUR+DSP/ do 2 měsíců od objednání
b) soupis práci a rozpočet do 21 dni od předáni PD

Cena: (bez DPH)
a) projektová dokumentace/DUR+DSP/ 78. 000, -Kč
b) soupis prací a rozpočet 6. 000, -Kč

Formát dokumentace: papírová forma (4 pare), vicetisky dle požadavku (cena dle planografíckých prací), digitálně
v pdf+dwg

Obsah dokumentace: bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006Sb.
Podklady:

. zadání definované ze strany objednatele

. geodetické zaměření řešeného území

Platnost nabídky: 2 měsíce od vyhotoveni

V případě, že přijmete nabídku bez připomínek, prosím o její potvrzeni, popřípadě zašlete objednávku.
K případnému upřesněni nabídky mě prosím kontaktujte na tel. 606 300 441 nebo mail: horeis@hworoiekt. cz

Nabídka byla vypracována na základě předaných vstupních podkladů.

VPrazednel9. 10. 2021

JIBIN!

Ing. Martin Horejs

jednatel společnosti
HW PROJEKT, s. r. o.

Pod Lázni 1026/2

140 00 Praha 4-Nusle

Zároveň v příloze zasílám živnostensky list a výpis z OŘ včetně seznamu 3 obdobných zakázek:
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Plalnoslk30.03.2011 13:48:07

Obchodní firma; IÍW PROJEKT, s. r. o.

Sídlo: V Stihlacl] 1254/9, 14U 110, 1'raha 4 - Krč

Identifikatni číslo: 27230(i01

Stafuíárni orgán nebo jeho čtenovtí.

Jméno ;i příjniení: Iiig, Martiii lloi-ťjs

Živnostenské oprávtieni C. l

Predmčt podnikáni; Projťkfyv.i ciiiiiyst ve vvstavbť

Druh živnosti: 01ilaSov:icÍ v;íz;iii;Í

Vznik opravnciii: 01.04.2005

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Odpovědny záshipce;

Jméno a příjmení: Ing. Martin Uoi-ťjS

Živnostenské oprávnění C.2

Preílmět podnikání: Výrobu, obchod a služby iiťiivedcnc v příloh;>ch l až 3 xiviiostenského xiikuna

Obory činnosti: Inžeiiýrská činnost v investiční vvstnvbč
Dmh živiiosti: OlilasuvacÍ voln;í

Vznik oprávněni: 01. 04.2005

Doba platnosti oprávnění: na dobil iicurčiloi)

Provozovny k předmětu pocínikáni čí^fo

/. Projektová čittiwst ve vvsíuvbé
Adresa: Pod lizni 1026/2, 140 Utl, 1'r.lha 4 - Nusle
Identifikační éislo provozovny: 1001571894
Zahájeni provozování dne: 01. 11.2005

Seznam zúčastněných usub

Jméno a příjmení: Ing. Martiit Hut-cjŠ

Datun] narozeni: 02.06. 1960

Občanství: Česká republika
Bydlišlt; V Štfhlách 1254/9, 142 00, Praha 4 - Kič

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad mcstskt1 Čiisti Pralia 4
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