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m MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465
CZ 149 00 Praha 4
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ALMAPRO, s.r.o.
Ing. Zdeněk Pliška
Průběžná 1108/77
100 00 Praha 10

Tel./fax: +420 272 690 545, 272 690 692
lČ: 00 24 17 84
e-mail: info@praha-ujezd.cz
www.praha-ujezd.cz

V Praze, dne 15.3. 2022

vyřizuje: Staněk

číslo jednací: 00330/2022

Věc: Objednávka

vážený pane inženýre,
na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15. 3. 2022 u Vás objednáváme zpracováni projektové dokumentace a
výkon inženýrské činnosti pro úpravu VO, včetně kabelové trasy VO v prostoru za domy v ul. Vodnická
v koordinaci s připrav'ovanými úpravami parkovacích stání dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí
této objednávky.

Ceny bez DPH.
1.

Úpravy a obnova VO za domy Č.50,52,54 v ul. Vodnická

12.000,a. Geodetické zaměření pro projekt
28.000,b. projektová dokumentace DUR
c. Zajištěni povolení stavby - Územní rozhodnutÍ/souh|as (poplatky nad rámec ceny) 32.000,d. Projektová dokumentace DVZ s rozpočtem
17.000,89 000,Cena celkem bez DPH:
Termíny plněni: PO DUR 2 měsíce, Inženýring 6 měsíců od vydání PO.
Fakturační adresa : Městská část praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO :00241784
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚjEZD
Úřad městské části
"9 00 Praha 4, Kateřinské nám. 486/1
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Pavel Staněk
Od:
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Pavel Staněk
Cenová nabídka - úpravy VO za domy Č.50,52,54 v úl. Vodnická

Komu:
Předmět:

Dobrý den,
Zasílám Vám na základě poptávky nabídku na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro
úpravu VO, včetně kabelové trasy VO v prostoru za domy v ul. Vodnická v koordinaci s připravovanými úpravami
parkovacích stáni.
Ceny bez DPH.

Úpravy a obnova VO za domy Č.50,52,54 v úl. Vodnická
a.
b.
c.
d.

Geodetické zaměření pro projekt
12.000,projektová dokumentace DUR
28.000,Zajištění povoleni stavby - Územní rozhodnutí/souh|as (poplatky nad rámec ceny) 32.000,projektová dokumentace DVZ s rozpočtem
17.000,-

Terminy plněnI: PD DUR 2 měsíce, Inženýring 6 měsíců od vydáni PO.

pěkný den
Ing. Zdeněk Pliška
jednatel společnosti

ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

http

: www.almapro.cz

3bsah této zprávy nepředstavuje konečný návrh na uzavřeni, zrušení Či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu. Má pouze nezávazný
" informativní charakter. K uzavřeni smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že
se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění
zástupci smluvních stran poNrdí tak, že ke smlouvě připoji svůj podpis.
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