BOMART spol. s r.o.
Ohradní 65 / 1159
140 00 Praha 4 ‐ Michle

CENOVÁ A TERMÍNOVÁ NABÍDKA na vypracování
Projektové dokumentace na akci:
„Studie proveditelnosti infrastruktury v oblasti Lahovská“
Objednatel :

Občanské sdružení
Osada Lahovská
Velká Chuchle 176E
159 00 Praha 5

Jméno
Telefon
E‐mail
Datum

Jiří Barcal
+420 737 200 490
jiri.barcal@lahovska.info
11.05.2011

Dodavatel :
Obchodní firma:
Bomart spol. s r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, v
oddílu C, vložce č. 48 981.
IČO:
DIČ:
bank. spoj.:
e-mail:
tel:

25091905
CZ 25091905
ČSOB a.s., Praha 2, číslo účtu: 474065113 / 0300
bomart@bomart.cz
220 400 750, 220 804 803

Sídlo :

Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65, 140 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
- projektová činnost ve výstavbě
- inženýrská činnost ve stavebnictví
- činnost realitní kanceláře
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží
uvedeného v příloze 1, 2 a 3 živnostenského zákona)
Statutární orgán:
Jednatel:

Ing. Martin Závodný r.č. 690429/2417

Pověření jednáním ve věcech této zakázky:
Ing. Tomáš Pospíšil
e mail: pospisil@bomart.cz , mob. 603 861 147

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložce č. 48 981
IČO:25091905
DIČ:CZ25091905

bank. spoj.:ČSOB a.s., Praha 2
číslo účtu: 474065113/0300

tel: +420 266 710 157
fax: +420 220 400 773

BOMART spol. s r.o.
Ohradní 65 / 1159
140 00 Praha 4 ‐ Michle

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, CENOVÁ, OBSAHOVÁ A TERMÍNOVÁ NABÍDKA
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. „Studie proveditelnosti infrastruktury v oblasti Lahovská“

Dokumentace bude odevzdána v následujícím počtu pare a standardu :
1. Dokumentace bude odevzdána v rozsahu 5 paré + 1xCD se soubory ve formátu PDF

Předpokládaný rozsah dokumentace :
Rozsah dokumentace je stanoven na základě zkušenosti dodavatele s obdobnými stavbami a to
s následujícími podmínkami a rozsahem:
Rozsah dodávané dokumentace :
Součástí dodávky jsou následující části dokumentace :
Studie proveditelnosti infrastruktury v oblasti, která je vyznačena v zadávací dokumentaci
Studie bude rozdělena na grafickou a textovou část a budou v ní řešeny následující části :
- Dopravní řešení a návrh komunikací vč.způsobu jejich odvodnění
- Návrh splaškové kanalizace
- Prověření požadavků správců dalších sítí
Studie bude zpracována na podkladu katastrálních map a tomu bude odpovídat i způsob
zpracování ( studie bude řešena koncepčně, nikoliv do všech podrobností )
Součástí studie bude vyšetření základních inženýrských sítí ( voda, elektro, kanalizace, plyn,
O2 ) a požadavky správců sítí na jejich případnou úpravu nebo doplnění.
Součástí studie bude její základní konzultace s dotčenými orgány a správci sítí. Dokumentace
bude odpovídat jejím požadavkům a bude zpracována na základě jejich doporučení. Tyto
stanoviska však budou pouze orientační, nebudou v písemné podobě a nelze zaručit jejich
neměnnost – toto lze zaručit pouze následným projednáním Dokumentace pro územní řízení.
Součástí dodávky nejsou tyto části a budou případně účtovány samostatně:
-

Geodetické zaměření oblasti
Podrobné průzkumy, dendrologický, geologický, hydrogeologický
Zajištění oficiálních stanovisek správců sítí a dotčených orgánů
Studie nebude řešit a brát v potaz majetkové poměry na plánovaných stavbách, ty budou
řešeny následně v dalších stupních

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložce č. 48 981
IČO:25091905
DIČ:CZ25091905

bank. spoj.:ČSOB a.s., Praha 2
číslo účtu: 474065113/0300

tel: +420 266 710 157
fax: +420 220 400 773

BOMART spol. s r.o.
Ohradní 65 / 1159
140 00 Praha 4 ‐ Michle

CENOVÁ NABÍDKA
na akci:

„Studie proveditelnosti infrastruktury v oblasti Lahovská“

Kalkulace ceny
1. Zajištění digitální katastrální mapy a mapových podkladů
správců jednotlivých sítí ( voda, kanalizace, elektro, O2, plyn )

6 000,- Kč

2. Zpracování dopravní části studie včetně konzultace
na Odboru dopravy a Policii ČR

19 000,- Kč

3. Zpracování části inženýrských sítí – kanalizace včetně
konzultace s dotčenými orgány ( PVS, PVK )

16 000,- Kč

Cena celkem bez DPH

41 000,- Kč

DPH 20%

8 200,- Kč

Cena celkem s DPH

49 200,- Kč

TERMÍNOVÁ NABÍDKA
a) zahájení
b) pracovní verze pro projednání
c) finální verze s projednáním

ihned po podepsání smlouvy
do 30.6.2011
do 31.7.2011

ZÁRUČNÍ DOBA
3 roky od předání díla

V Praze 10.05.2011

Ing. Tomáš Pospíšil

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložce č. 48 981
IČO:25091905
DIČ:CZ25091905

bank. spoj.:ČSOB a.s., Praha 2
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tel: +420 266 710 157
fax: +420 220 400 773

