OTEVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Projektová dokumentace a inž. činnost na revitalizaci
předprostoru hřbitovů v Praze - Čakovicích“

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zadávací podmínky podrobně specifikují předmět, strukturu a rozsah poptané nabídky ve členění:

I. Dopracování výchozí studie + DUR
1. Předmět plnění
a) Dopracování studie - objekt zázemí s WC, kolumbarium, rozsah
upravovaného území a návaznosti - projednání s investorem, aktualizace
dle geodetického zaměření
b) Projednání se stavebním úřadem a žádost o územně plánovací informaci
c) Dopravní řešení (subdodávka dopravního projektanta)
d) Požárně bezpečnostní řešení (subdodávka požárního specialisty)
e) Projekt kácení a vegetačních úprav
f) Řešení připojení na TI (pro objekt s WC)
g) Vypracování dokumentace k ÚR dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp.
62/2013 Sb.
h) Odhad nákladů na realizaci
2. Nabídková cena
a) Bude uvedena v korunách (CZK)
b) Součástí cenové nabídky je odevzdání 6ti ks tištěných paré + 1x CD (formát
pdf)
c) Cena bude konečná.
d) Cena bude uvedena
• bez daně
• DPH bude vyznačena zvlášť
• celková s DPH
3. Termín plnění
Předpokládaný termín plnění od závazné objednávky: neprodleně.
a) plnění je podmíněno vystavením závazné objednávky ihned po schválení RMČ.
4. Součinnost objednatele
a) poskytne koordinaci v případě jednání s majiteli pozemků, které nejsou ve vlastnictví MČ

II. Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí
1. Předmět plnění
a) Jednání a konzultace se stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci IS
b) Vyhotovení případné doplňující dokumentace a dalších paré PD
c) Zajištění stanovisek od dotčených orgánů a správců IS
d) Příprava a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
e) Komunikace se stavebním úřadem a případné doplnění PD

2. Nabídková cena
a) Bude uvedena v korunách (CZK)
b) Součástí cenové nabídky je odevzdání originálů (vč. 1ks kopie) příslušných stanovisek+ 1ks
CD (formát PDF)
c) Cena bude konečná.
d) Cena bude uvedena
• bez daně
• DPH bude vyznačena zvlášť
• celková s DPH
3. Termín plnění
Všechny potřebné kroky k získání územního rozhodnutí budou provedeny bez
zbytečných prodlení v návaznosti na konání stavebního úřadu, dotčených orgánů
a správců síti.
4. Součinnost objednatele
a) Poskytne koordinaci v případě jednání s majiteli pozemků, které nejsou ve vlastnictví MČ

III. DSP + DPS
projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti
dokumentace k provedení stavby a výběru dodavatele
1. Předmět plnění
a) Stavebně architektonické a konstrukční řešení kolumbária, design detailů a
objektu zázemí (WC)
b) Stavebně architektonické řešení objektu zázemí a specifikace vybavení
c) Materiálové řešení, technická specifikace a skladby zpevněných ploch
d) Design a technické řešení vrat hřbitovů
e) Projekty přípojek kanalizace, vody a elektro (subdodávka specialistů)
f) Projekty instalací v objektu zázemí - ZTI, El, vytápění (subdodávka
specialistů)
g) Statika - zastřešení kolumbaria a zázemí (spolupráce se statikem)
h) Výběr mobiliáře
i) Výkaz výměr
j) Položkový rozpočet (subdodávka rozpočtáře)
k) Technologie výsadeb a osazovací plán
l) Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., resp. 62/2013 Sb.
2. Nabídková cena
a) Bude uvedena v korunách (CZK)
b) Součástí cenové nabídky je odevzdání 6ti ks tištěných paré + 1x CD (formát
pdf)
c) Cena bude konečná.

d) Cena bude uvedena
• bez daně
• DPH bude vyznačena zvlášť
• celková s DPH

3. Termín plnění
Termín plnění bude sjednán po odevzdání a ukončení předchozího stupně
projektové dokumentace DUR. Předpokládaná doba plnění – neprodleně.
4. Součinnost objednatele
Objednatel poskytne součinnost při zajišťování podkladů potřebných pro zpracování projektové
dokumentace, tj. umožní případné průzkumy, zaměření, sondy apod.

IV. Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení
1. Předmět plnění
a) Jednání a konzultace se stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci IS
b) Vyhotovení případné doplňující dokumentace a dalších paré PD
c) Zajištění stanovisek od dotčených orgánů a správců IS
d) Příprava a podání žádosti o vydání stavebního povolení
e) Komunikace se stavebním úřadem a případné doplnění PD
2. Nabídková cena
a) Bude uvedena v korunách (CZK)
b) Součástí cenové nabídky je odevzdání originálů (vč. 1ks kopie) příslušných stanovisek+ 1ks
CD (formát PDF)
c) Cena bude konečná.
d) Cena bude uvedena
• bez daně
• DPH bude vyznačena zvlášť
• celková s DPH
3. Termín plnění
Všechny potřebné kroky k získání stavebního povolení budou provedeny bez
zbytečných prodlení v návaznosti na konání stavebního úřadu, dotčených orgánů
a správců síti.
4. Součinnost objednatele
a) Poskytne koordinaci v případě jednání s majiteli pozemků, které nejsou ve vlastnictví MČ

V Praze – Čakovicích, dne 29.3. 2019
v.r.
____________________________
Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha – Čakovice
otisk úředního razítka

