Dobrý den,
v případě Vašeho zájmu prosím o zaslání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace
pro stavební řízení pro objekt bývalé školy ve vlastnictví obce Svídnice.
Objekt bývalé školy Svídnice č.p. 40 se nachází na pozemku č. st. 39 k.ú. Svídnice u Slatiňan
Okolí objektu p.p.č. 232/27, 378/3 a 232/30 k.ú. Svídnice u Slatiňan
Doplňkový objekt (nezapsaná stavba) na pozemku 232/27 a 232/30 k.ú. Svídnice u Slatiňan
Projektová dokumentace má řešit/obsahovat minimálně:
- zakreslení současného stavu objektu (pasport stavby) včetně zapracování případných
požadavků obce a dotčených orgánů,
- podklady pro změnu účelu užívání stavby (kulturní, společenské zařízení),
- zateplení objektu a výměnu střešní krytiny, včetně rozpočtu (oceněno dle posledního vydání
ceníku ÚRS popř. RTS),
- úpravu okolí objektu (včetně venkovního posezení a návrhu využití doplňkového objektu
nebo dokumentace pro jeho odstranění) - návrhy variant pro schválení zastupitelstvem obce,
- stanoviska dotčených orgánů a správců sítí (vyjádření nutná pro stavební řízení i následný
provoz objektu),
- požárně bezpečnostní řešení stavby (včetně zapracování případných požadavků),
- statický posudek stavby a stavebních úprav (včetně zapracování případných požadavků).
Projektová dokumentace bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (textová
část ve formátu MS Word 2003 a vyšší, položkový rozpočet ve formátu Excel 2003 a vyšší, výkresová
část v programu Adobe Reader ve formátu pdf* a programu AutoCad ve formátu DWG 2010).
V příloze emailu jsou přiloženy půdorysy a pohledy objektu.
Termín pro zaslání cenové nabídky: do 20.9.2019 na email melc@atlas.cz a
ou.svidnice@worldonline.cz nebo na adresu Obec Svídnice; Svídnice 99; 53824 Svídnice u Chrudimě
obálku označit „PD škola – nabídka“
U cenové nabídky uvést možný termín realizace PD a požadované platební podmínky (záloha, platba
za vypracování, doplatek).
Cenu dokumentace pro případné odstranění stavby (doplňkový objekt) uvést samostatně.
Ceny uvádět včetně DPH.
Případné další informace poskytne starosta obce.
Prohlídka objektu je možná v odpoledních hodinách dle předchozí telefonické domluvy na kontaktu
níže.
Děkuji
T. Melč
starosta Svídnice
724 157 629

