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CENOVÁ NABÍDKA SLUŽEB           značka nabídky:  02 / 2019 

Děkuji Vám za projevenou důvěru a oslovení ve věci Vašeho stavebního investičního záměru na zakázku 

Rodinný dům č.35 Solopysky  

Stavební úpravy objektu  

parcela č. 10, k.ú. Solopysky u Kutné Hory (759074) 
 

Dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na realizaci níže specifikovaných služeb, jak jsou požadovány z Vaší strany a 

současně vycházejí ze zadání stavebního záměru. 

1. Popis stavebního záměru  

Jedná se o stavební úpravu jednoho objektu na pozemku stavebníka obdélníkového tvaru o rozměrech 24,1*6,2 m. Bude 

odbourán přístavek (zádveří, spíž a wc) a bude zřízen nový vstup do domu v místě stávajícího okna. Bude odbouráno 

zastřešení mezi obytnou částí a stodolou. Současná neobytná půda bude zrekonstruována do pro obytné účely, součástí je 

umístění střešních oken v rámci překládky krytiny. Založení objektu zůstane zachováno, Současné komíny budou 

demontovány a nahrazeny jedním dvousopouchovým. Podlahová plocha (užitná plocha) celkem činí 195,85 m2 (1.+2.NP). 

Konstrukční systém – základy zůstanou původní beze změn 

 pouze v obvodovém zdivu proběhnou drobné bourací práce. 

Svislé konstrukce - obvodové nosné stěny budou ponechány původní, s drobným zásahem bouracími pracemi dle PD. 

Vodorovné konstrukce – podlahová deska zůstává původní, stropní konstrukce je tvořena trámovým stropem, jenž se 

kompletně odhalí a po zhodnocení statikem se určí další postup. Podhledy jsou navrženy pouze do 2.NP, spodní stropní 

trámy zůstanou přiznané a provede se nová skladba podlahy mezi 1.a 2. NP. 

Střecha – konstrukční část zůstane zachována, pouze se provede výměna laťování a budou vložena střešní okna. 

Krytiny – sedlová střecha z betonových tašek bude zachována a pouze přeložena. 

Izolace – půdní prostor bude v prostoru krokví zateplen, v rámci přeložení krytiny bude provedena pojistná hydroizolace. 

Ostatní -  schodiště dřevěné dvou ramenné bez mezipodesty. Nový komín se dvěma průduchy. 

Výplně otvorů – okna a dveře kompletní výměna za nové dřevěné. 

Inženýrské sítě a média - objekt je napojen na současné přípojky (voda, kanalizace, elektro), nově budou provedeny 

kompletní vnitřní instalace. Odvodnění objektu zůstane stávajícím způsobem. 

Vytápění – elektrokotel kombinovaný ( ÚT+TUV) + radiátory, zásobník na TÚV.  Krbová kamna v obývacím pokoji (není 

zmíněno přisávací potrubí pro přívod vzduchu) 

Větrání – v mč 1.03., 1.04, 1.05, 1.07, 2.03 a 2.06 budu umístěny podtlakové ventilátory.  

Skladby a povrchy – skladby podlah a stropů nejsou specifikovány, omítky souvisejí se sanačními opatřeními v rámci 

odvlhčení objektu dle samostatné části PD „Diagnostika – měření vlhkosti a sanility“. 

Venkovní stavby – nejsou v projektu zmíněny a popsány 
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2. Podklady pro vydání nabídky 

Podkladem pro vydání nabídky byla projektová dokumentace Ateliér Železný vydaná v 11 / 2018. ve stupni DSP. 

Seznam výkresů: C.01, 02, D.1.1.01-10, Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva. 

Výkaz výměr a rozpočet: nebyl doložen, výkresová část D.2 a další nedoloženy. 
 

3. Rozpočtové náklady stavebních prací 

Rozpočtové náklady na tuto zakázku jsou uvedeny v technické zprávě ve výši 2.800.000 Kč. (vliv DPH nezjištěn) 
 

4. Předpokládaná doba realizace 

Doba realizace činnosti TDI je odvozena od rozsahu činností, jak vyplynuly předkladateli nabídky z projektové 

dokumentace. Předpokládaná doba realizace je 1+6 měsíců. Termín zahájení prací nebyl v době podání nabídky určen. 
 

5. Předpokládané stavební práce v objektu dle úvodního seznámení s dokumentací 

5.1. Bourací práce – přístavek a zastřešení 
5.2. Výkopové a zemní práce – nejsou předmětem stavby 
5.3. Svislé stavební konstrukce – drobné bourací práce 
5.4. Vodorovné stavební konstrukce – podlahy, stropy  
5.5. Voděodolné izolace – ve skladbě střechy 
5.6. Tepelné izolace – ve skladbách podlah, střech a stěn 2.NP  
5.7. Výplně otvorů – okna do obvodového zdiva se statickým zajištěním, dveře, interiérové dveře  
5.8. Přípojky – elektro, voda a kanalizace jsou zavedeny do objektu – nejsou předmětem stavby 
5.9. ZTI – kanalizace a vodoinstalace – včetně osazení zařizovacích předmětů a jejich instalace 
5.10. Vytápění – elektrokotel, zásobník TÚV, rozvody a radiátory 
5.11. Vzduchotechnika a klimatizace – není předmětem realizace 
5.12. Statika – stropy 
5.13. Zámečnické výrobky – nejsou předmětem stavby 
5.14. Elektroinstalace silnoproud a slaboproud 
5.15. Tesařské konstrukce – nejsou předmětem stavby, truhlářské výrobky schody 
5.16. Pokrývačské práce – přeložka střešní krytiny včetně podkladových vrstev 
5.17. Podlahové krytiny – dlažby a vnitřní krytiny 
5.18. Povrchy stěn - omítky interiér, keramické obklady dle speciální přílohy PD 
5.19. Terénní úpravy a zpevněné plochy dlažbou – nejsou předmětem stavby 
5.20. Výkopy a provedení retenční nádrže s přepadem do trativodů – nejsou předmětem stavby 
5.21. Oplocení pozemku (úprava) včetně vrat a branky –není předmětem stavby 
5.22. Dokončovací práce – malby a nátěry 

 

6. Poznámky k předkládané nabídce 

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě úvodních jednání s investorem díla a obsahuje známé činnosti v rámci 

nabízených služeb, které jsou ke dni vydání cenové nabídky zřejmé. Ceny uvedené v cenové kalkulaci obsahují standardní 

náklady spojené s realizací služeb, dopravu na stavbu, jednání a schůzky, režijní výdaje spojené s výkonem služeb a výkon 

služby samostatnou činností. Ceny neobsahují platby za služby třetích osob, které budou projednány před jejich realizací 

s investorem. Pokud dojde k realizaci služeb nad rámec sjednaného objemu či rozsahu, je zhotovitel služeb oprávněn použít 

hodinovou sazbu zvýšenou o 15%. Pokud je součástí služeb výběrové řízení na dodavatele stavby, bude zhotovitel služeb 

účtovat nad rámec uvedených cen 10% z uspořené částky proti projektovému rozpočtu.  

Standardní fakturační období je 1 měsíc, splatnost dokladů 14 dnů, součástí fakturace je soupis plnění TDI. 

Věřím, že Vás má nabídka zaujme a vzhledem k dosavadním zkušenostem a nabyté odbornosti z praxe budou služby 

poskytované v rámci této zakázky přínosem pro Váš stavební záměr a jeho zdárné a kvalitní provedení. 

 

 

           Tomáš Andrs 
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Tomáš Andrs           

 

 

7. Specifikace služeb a cenová kalkulace

7.1. Stavební řízení – projednání stavebního řízení včetně souhlasných stanovisek

Stavební odbor, odbor dopravy, odbor životního prostředí, Hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Památkový úřad

Předpoklad činnosti 0,0 hod není předmětem nabídky

7.2. Projekce – konzultace a porady s projektanty

Předpoklad činnosti 0,0 hod není předmětem nabídky

7.3. Koordinace – koordinační porady s investorem a úkony vedoucí k zahájení realizace

položka kalkulace 1 úkon úkonů

x Nastudování projektové dokumentace stavby 3,0 1,0 3,0 hod v rámci 1. měsíce

x Výběrové řízení na zhotovitele stavby s vyhodnocením 15,0 1,0 15,0 hod v rámci 1. měsíce

x Příprava návrhu SoD pro zhotovitele stavby 4,0 1,0 4,0 hod v rámci 1. měsíce

x Porady s investorem stavby 2,0 1,0 2,0 hod v rámci 1. měsíce

x Schůzky se zhotovitelem stavby před zahájením stavby 2,0 1,0 2,0 hod v rámci 1. měsíce

x Pasportizace objektu nebo pozemků před zahájením 1,0 1,0 1,0 hod

x Protokolární předání stzaveniště zhotoviteli stavby 1,0 1,0 1,0 hod

x Koordinace změn položkového rozpočtu v průběhu stavby 4,0 1,0 4,0 hod

x Posouzení technologických postupů 3,0 1,0 3,0 hod

x Příprava harmonogramu a dozor nad jeho plněním 2,0 1,0 2,0 hod

x Zápisy, správa dokumentace 2,0 1,0 2,0 hod

x Rezerva na činnosti  kapitoly 1,0 1,0 1,0 hod

 - Jiná činnost - 0,0 0,0 0,0 hod

Předpoklad činnosti 40,0 hod

7.4. Dozor průběhu realizace – odborný dozor probíhajících prací, zastoupení investora při průběhu realizace

položka kalkulace 1 úkon úkonů

x Stavební dozor, kontrola průběhu prací a technologií 1,5 24,0 36,0 hod 24 týdnů x 1 návštěva

x Specifické kontroly a přejímky 1,5 3,0 4,5 hod
x Zápisy do stavebního deníku zhotovitele a jeho konrola 0,5 24,0 12,0 hod
x Správa dokumentace a dokladů stavby 0,5 7,0 3,5 hod
x Projednání změn stavby a kontrola změnoivých listů 1,0 3,0 3,0 hod
x Zápisy z kontrolních dnů stavby a jejich distribuce 1,0 24,0 24,0 hod
x Fotodokumentace stavby a vedení Google disku akce 0,3 24,0 6,0 hod
x Kontrola soupisů prací a dodávek 1,0 6,0 6,0 hod
x Přejímka dokončené stavby + kontrola dokladové části 4,0 1,0 4,0 hod
x Cestovné spojené s výkonem kapitoly 2,0 28,0 56,0 hod T - Z (50+50 km)

x Rezerva 2% 2,0 1,0 2,0 hod
 - Jiná činnost - 0,0 0,0 0,0 hod

Předpoklad činnosti 157,0 hod

REKAPITULACE

7.1. Stavební řízení 0,0 hod 530 Kč/hod

7.2. Projekce 0,0 hod 530 Kč/hod

7.3. Koordinace 40,0 hod 530 Kč/hod

7.4. Dozor stavby 157,0 hod 530 Kč/hod

7.5. Komunikace (tel / e-mail) 14,0 hod 530 Kč/hod 15 min / úkon ; 8 úkonů za měsíc

7.6. Režijní náklady 6%

CELKEM CENA SLUŽEB 211,0 hod

Přepočtená cena vztažená k rozpočtu stavby 4,2% cena dle zadání objednatele

Předpokládaná doba realizace služeb 7,0 měsíců 1. měsíc VR+SoD+6 měsíců stavba

Přepočtený průměrný objem činnosti za 1 měsíc 30,1 hod liší se podle vývoje stavby

Cena nebude zatížena DPH, předkladatel není plátcem.

2 800 000 Kč

16 932,7 Kč

118 528,6 Kč

celkem

celkem

7 420,0 Kč

6 709,2 Kč

118 528,6 Kč

Architektonická studie, projekt stavební části, projekt elektro + slaboproud, projekt zdravotně technických instalací, projekt

vytápění, projekt vzduchotechnika a klima, statika, projekt ocelové konstr.+ zámečník, výkazy výměr.

0,0 Kč

0,0 Kč

21 200,0 Kč

83 199,4 Kč
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