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CENOVÁ NABÍDKA

Akce: BD …

Adresa:

Ze dne: 17.12.2013

Poř.č. Specifikace cena termín

1. etapa - základní posouzení rozsahu zateplení a ekonomické náročnosti

a) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu částí objektu, které budou 

dotčeny rekonstrukčními pracemi a zateplením

- střecha vč. komínů

- fasáda vč. tl.zdiva, oken a vstupních dveří, parapetů a jiného 

oplechování

- okapové chodníky

- vstupní schodiště, boční schodiště

- žlaby, svody 

- hromosvod

- izolace stropu nad 1.PP

- hydroizolace spodní stavby vč. revize a úprav odvodu dešťové vody

0,00 4 týdny

b) Tepelně technického posouzení stávajícího stavu a návrhu optimální 

tloušťky zateplení, zpracování Průkatu energetické náročnosti

0,00 3 týdny od přednání podkladů - 

projektová dokumentace stávajícího 

stavu

c) Stavebně technického posouzení stávajícího stavu objektu, zjištění 

typu a tlouštěk stávajících konstrukcí stěn a stropů, oken, dveří, 

apod., posouzení stavu krovu a střešní krytiny, posouzení stavu 

venkovních zpevněných ploch a konstrukcí, upřesnění rozsahu 

stavebně rekonstrukčních prací spojených se zateplením objektu

0,00 2 týdny

d) Předběžné stanovení nákladů na zateplení objektu 0,00 1 týden od zpracování tepelně 

technického a stavebně technického 

posudku

e) Zpracování předběžných ekonomických propočtů financování 

zateplení a návratnosti investic

0,00 1 týden od zpracování tepelně 

technického a stavebně technického 

posudku

f) Zpracování harmonogramu přípravy a realizaci zateplení 

(zpracování projektové dokumentace, zajištění financování, 

zpracování podkladů pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměr, výběr 

zhotovitele, realizace stavby)

0,00 1 týden

CELKEM základní posouzení rozsahu zateplení a ekonomické 

náročnosti

0,00 Kč
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2.etapa - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, realizace stavby

g) Zabezpečení výkonu autorského dozoru a technického dozoru 

investora vč. kontroly plnění harmonogarmu a fakturačních 

podkladů vč. změnových listů, předpokládaná průměrná denní 

pracovní náročnost - 1 hod kontrola na stavbě, 1 hod jednání s 

dodavateli, 1 hod dokumentace a kontrola kalkulace, hodinová 

sazba 420,-Kč/hod, 20 dní/měsíc, vyúčtování na základě 

odsouhlaseného výkazu prací, předpokládaná doba realizace 5 

měsíců

0,00

h) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na 

základě tepelně technického posudku v dohodnutém rozsahu prací 

viz bod a), vč. požární zprávy, barevného řešení, apod., vč. detailů 

provedení, tabulek oken, klempířských a zámečnických prvků, návrh 

počtu kotev fasádního systému ETICS, materiálových specifikací, atd.

0,00 6 týdnů od podpisu SOD a upřesnění 

zadání investora

i) Zpracování výkazu výměr na základě prováděcí dokumentace a 

referenčního rozpočtu jako kompletního podkladu pro výběr 

zhotovitele

0,00 2 týdny od dokončení projektové 

dokumentace pro provedení stavby

j) Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele, vyhodnocení nabídek, 

účast na projednání s uchazeči

0,00 předpokládaná celková doba 

výběrového řízení - 6 týdnů

k) Jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní zprávy vč. 

zpracování a projednání potřebných žádostí o stanoviska a 

vyjádření, přičemž se předpokládá, že zateplení jako stavební 

úprava nebude vyžadovat v souladu se Stavebním zákonem územní 

rozhodnutí ani územní souhlas a nepodléhá stavebnímu povolení 

ani ohlášení

0,00

CELKEM projektová dokumentace, výběr zhotovitele, realizace 

stavby

0,00 Kč

3. případné zajištění dotací z programu Nová zelená úsporám

l) případné posouzení možnosti využití dotací z programu Nová zelená 

úsporám (pokud se poskytování rozšíří na bytové domy), 

administrace Žádosti do programu Nová zelená úsporám 

0,00 3 týdny od předání veškerých podkladů

m) případná agenda v souvislosti se zajištěním vyplacení dotace z 

programu Nová zelená úsporám (pokud se poskytování rozšíří na 

bytové domy) v průběhu realizace stavby

0,00

CELKEM případné zajištění dotací z programu Nová zelená 

úsporám

0,00 Kč


