
 

 
 

Nabídka č. 20004 pro: Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves   
 

Dodavatel: 
VHS PROJEKT, s.r.o. 
IČ 03508684, DIČ CZ03508684 
Sídlo:        Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Kancelář:  Přemyslova 153 (budova Heckl) 
                 278 01 Kralupy nad Vltavou 
e-mail: jakoubek@vhsprojekt.cz 
Datová schránka ID: 8rzrijx 

Zadavatel: 
Obec Nelahozeves 
Jakub Brynda (starosta obce) 
Školní 3 
277 51 Nelahozeves 
tel.: 777 130 635 
e-mail: starosta@nelahozeves.cz  
 

 

NABÍDKA PRACÍ č. 20004 
 

 
 

Nabídka prací 
 

ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PRO STAVBU „SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE – UL. ZAGAROLSKÁ, POD STRÁNÍ, MÍSTNÍ ČÁST PODHOŘANY“ 
 

Předmět 
dodávky 

Podáváme Vám nabídku na výkon autorského dozoru (AD) pro stavbu „Splašková kanalizace – 
ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ v obci Nelahozeves. 

 
Do výkonu se zahrnuje: 

• účast na jednáních konaných za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s projektovou 
dokumentací, 

• výkon autorského dozoru při realizaci stavby, kontrola souladu prováděných stavebních 
pracích s řešením navrženým projektovou dokumentací, posuzování případných změn 
stavby oproti řešením navrženým projektovou dokumentací, 

• účast na kontrolních dnech stavby, popř. na jednáních týkajících se průběhu stavby, 
• účast při předání a převzetí stavby,  
• další úkony na výzvu TDI, zhotovitele a investora stavby v souladu s platnými předpisy pro 

výkon AD. 
Předmětem nabídky není zajištění kolaudačního souhlasu. 

Cena 
nabízených 
prací 

Cena celkem: 240.000 Kč – při předpokládané době trvání stavby 10 měsíců.  
Cena za 1 měsíc: 24.000 Kč. 
 
Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH (k datu podání nabídky 21%). 

 
Termín 
vyhotovení 

 
Po doručení závazné objednávky a na základě výzvy objednatele bude výkon autorského dozoru 
zahájen okamžitě. 
 

 

Fakturace a 
předání díla 

 

Fakturace bude probíhat měsíčně. Splatnost faktur je 14 dní.  
 

 
Další ujednání 
 

 
Jsme plátci DPH.  
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete objednávku (viz příloha této nabídky).  
Tato nabídka je platná po dobu 2 měsíce od jejího vyhotovení. 
 
 

Děkujeme za projevený zájem o naše služby. 

 
S pozdravem,           
Ing. Martin Jakoubek, jednatel, AI pro městské inženýrství, AI pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0008590 
jakoubek@vhsprojekt.cz, 775 922 074 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 23. 1. 2020 
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Nabídka č. 20004 pro: Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves   
 

OBJEDNÁVKA 
 

Příloha č. 1 nabídky prací č. 20004 
 

Dodavatel: VHS PROJEKT, s.r.o.    IČ: 03508684 
  Sídlo:   Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou DIČ: CZ03508684 
  Kancelář: Přemyslova 153 (budova HECKL),  tel.: +420 775 922 074 
    278 01 Kralupy nad Vltavou   e-mail: jakoubek@vhsprojekt.cz 
  Datová schránka ID: 8rzrijx 
 
 
Objednatel: Organizace:  ………………………………………………………………………………………………...... 
 
  Adresa:  …………………………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………………………… 
 
  IČO:  ………………………………………………………………………... 
 
  DIČ:  ……………………………………………………………………….. 
 
  Kontaktní osoba: ……………………………………………………………………….. 
 
  tel.:  ……………………………………………………………………….. 
   
  e-mail:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
Závazně u Vás objednáváme specializované práce v rozsahu dle nabídky č. 20004 (prosím specifikujte rozsah Vámi 
objednávaných prací). 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Cena:  ………………………………………………….. ,- Kč bez DPH 
 
Termín:  dle výše uvedené objednávky č. 20004 
 
Další ujednání: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
V ………………………………………………………. dne ………………………………………………. 
 
 
 
       …………………………………………………….. 
       Razítko a podpis objednatele 
 
 
 

Naskenovanou a vyplněnou objednávku můžete zaslat na e-mail jakoubek@vhsprojekt.cz nebo poštou na adresu dodavatele. 
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