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POPTÁVKA – žádost o podání cenové nabídky 

RD ŠEBEROV _ rekonstrukce rodinného domu 

Za Prodejnou 238, 149 00, Praha 4 – Šeberov, parc. č. 235/1 a 235/2 , k.ú. Šeberov  
 

Žádáme Vás touto cestou o vypracování Vaší cenové nabídky na základě přiložených podkladů zejména pak projektové 

dokumentace a výkazu výměr, které jsou umístěny na odkazu, který je uveden v této poptávce. 
 

Způsob zpracování nabídky 

Při zpracování cenové nabídky postupujte v souladu se zněním slepého rozpočtu – výkazu výměr. Vámi doplňované nebo 

změněné položky nezahrnujte do položkového rozpočtu – výkazu výměr, ale samostatně pod čarou. Při zpracování cenové 

nabídky dbejte na podmínku jednoznačného určení objemů, použitých materiálů a jednotkových cen vztažených k položce a 

technologii realizace. Pokud není jednoznačně uveden druh materiálu, doplňte obchodní název do předmětné položky, aby 

byly vyloučeny možné budoucí omyly. Ke stanovení cen použijte přiložené soubory, které specifikují výměry a charakteristiku 

plnění. Cenová nabídka musí obsahovat veškerá plnění související s realizací díla, zejména materiály, pomocné materiály, 

dopravu, přesuny hmot, mechanizace, pomocné konstrukce, výkony atd. tj veškeré náklady související s provedením díla. 

V cenové nabídce nelze vymiňovat vyloučení položek či jejich neúplné ocenění, každá položka bude považována za 

oceněnou, i pokud její cena bude uvedena jako nulová. Zadavatel je oprávněn nevyužít realizaci komplexně všech položek 

určených rozpočtem, případně nahradit položky jiným plněním. 
 

Informace pro zpracovatele nabídky 

 Stavba je přístupná z veřejné komunikace a pozemek je oplocen 

 Zdrojem vody pro stavbu je stávající přípojka v domě 

 Připojení na elektro je možné v rámci stávajících instalací v domě. 
 

Standardy provedení stavby 

Pokud položkový rozpočet neuvádí charakteristiku materiálů, žádáme Vás o doplnění do sloupce za cenou položky, aby byly 

vyloučeny budoucí omyly. U specifikovaných prvků / materiálů dodržte zadání, případně možné náhrady uveďte pod čarou 

v závěru rozpočtu. 
 

Odkaz na projektovou dokumentaci https://drive.google.com/open?id=1IkvyN-WytiRiNa0aINPIFR8ZoAakiglx  

 

Termín podání nabídky 

Vaši cenovou nabídku zašlete na e-mail andrs@stavebniaudit.cz do 28.02.2019. Do 10 dnů obdržíte odpověď.  

 

Příloha cenové nabídky 

V rámci podané cenové nabídky přiložte kromě rozpočtu i vyplněný dokument „Příloha k předkládané cenové nabídce“, která 

následuje za textem této poptávky. 

Platební podmínky realizace 

Budou dohodnuty ve smlouvě o dílo. Navrhuje se měsíční fakturace dle soupisu prací. Lze řešit platby i po jednotlivých 

ucelených etapách výstavby, na základě rozpisu jednotlivých etap.  
 

Děkujeme předem za podání Vaší cenové nabídky do termínu uzávěrky a těšíme se na budoucí spolupráci 

V Praze 06.02.2019                                                                                                                                 

Tomáš Andrs 

Poznámka: 
Oslovením dodavatele do výběrového řízení nezakládá právo předkladatele / zpracovatele nabídky k odměně za vypracování takové nabídky, ani 
nezavazuje zadavatele výběrového řízení nebo budoucího objednatele díla k jakémukoliv smluvnímu závazku vyplývajícímu z tohoto výběrového řízení 
na dodavatele. Oslovení do výběrového řízení nezakládá právní nárok na smluvní vztah, jakkoliv vyplývající z této poptávky. 
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PŘÍLOHA K PŘEKLÁDANÉ CENOVÉ NABÍDCE – RD ŠEBEROV 

Předkladatel cenové nabídky 

Společnost   : 

Sídlo společnosti  : 

Odpovědný zástupce : 

Kontakt   : 

 

Cena díla 

Cenová nabídka bez DPH : 

DPH …. %  : 

Cenová nabídka s DPH : 

 

Doba plnění 

Doba realizace v týdnech    : 

Zahájení realizace po podpisu smlouvy o dílo : 

Předpoklad dokončení díla   : 

 

Kapacity dle řemesel 

Zedník   :   

Instalatér  : 

Elektrikář  : 

Vzt   : 

Obkladač  : 

Zámečník  : 

Pomocné práce  :  

 

Reference (podobné realizace) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Potvrzujeme, že zadání stavby dle projektové dokumentace i výkazu výměr včetně specifikací v nich uvedených, jsme 

připraveni splnit bez výjimky a obsahu dokumentace a jejích příloh jsme porozuměli. Zároveň prohlašujeme, že v případě, že 

bude naše společnost vybrána jako dodavatel předmětného díla do 30 dnů od data poptávkového dopisu / zahájení 

výběrového řízení, budeme disponovat dostatkem kapacit pro zahájení prací bez zbytečného odkladu a v tomto duchu 

budeme řešit uzavření Smlouvy o dílo.  

  

Sestavil : 

Datum : 
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