
Obec Psáry
Pražská 137

252 44 Psáry

C. j. 58/21/MS

Vyřizuje: Ing. Michal Stepánik

Tel. :+420 734 544 624

e-mail: michal. steoanikOseznam. cz

VPrazedne07.10. 2021

Věc: Výzva k podáni nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Akce: Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Finské domky, Psáry

Dobrý den, pane starosto,

děkuji za zasláni výzvy na podání nabídky na výše uvedenou akci.

Na základě Vaší poptávky, si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace na výše uvedenou akci.

Předmět nlnění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.

na rekonstrukci úl. Finské domky vč. výkazu výměr a rozpočtu.

Nabídková cena

Cena celkem za PD 115 000, 00, - Kč

Termín plněni

zahájeni - ihned od potvrzení objednávky

odevzdáni projektu 3 měsíce od zahájeni

S pozdravem

, \. t>

Ing. Michal Štepánik

Telefon (+420) 734 544 624 E-mail: michal. stepanik@seznam. cz



Příloha: - kopie živnostenského listu

seznam zakázek

Adresa pro doručováni: Ing. Michal Štepánik, Baranova 626/36, 130 00 Praha3
Žádám o zasíláni veškeré korespondence pouze na výše uvedenou adresu.

Telefon (+420) 734 544 624 E-mail: michal. stcpanik@seznam. cz



Seznam zakázek:

l. Rozšíření komunikace Ke Kopanině (UR+SP)
Rekonstrukce stávající silnice 111/0072 u Tuchoměřic a vybudování smíšené stezky pro chodce a
cyklisty, včetné odvodněni a veřejného osvětleni, délka cca 600 m.
Cena PD ...... 145. 000Kč

2. Olešnice 11/362, Průtah obcí (KDS a PDPS)
Rekonstrukce stávajíc; silnice 11/362 v Olešnici a vybudování nových chodníků v obci, včetně
odvodnění a veřejného osvětlení, délka cca 1500 m.
Cena PD ...... 265. 000 Kč

3. Kyjov - chodník v úl. V. Bzeneckého (UR+SP)
Popis: Vybudováni nového chodníku podél silnice 1/54 v Kyjově, včetně odvodnění a veřejného
osvětleni, délka cca 250 m.
Cena PD ...... 125. 000 KČ

Teleťon (+420)734544624 1^-mail. michal stepán i k^suznam. cz
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Výpis z živnostenského rejstříku
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Příprava a vypracováni technickvcli návrhů. grafické a kresl.cskr práce
Vznik oprávněni: 08. 04. 2U13

Doba plaliiosti oprávncni: na dobu neurcituu

Úřad přislusný podle § 71 odst. 2 živnostenského ziiko. ia: Mcstský ůrail Kromcftž
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36751

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR C. 360/1 992 Sb.

Ing. Michal Stepánik

jméno a příjmení

840926/4424

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autoi-Í7, ovaných osob vedeném CKAlTje veden pod číslem
0012543

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde; ̂ ^Wif-.
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Autorizace je udělena ke dni 3. 12.2013

-y-<-^
/[ňg. Pavel Křeček

předseda ČKAIT




