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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
1. zakázka  

 projekt 

Název: „Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího 
zařízení“ 

2. Základní identifikační údaje 

2.1. Zadavatel 

Název: Město Bochov 
 

Sídlo: Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov 

IČ: 002 54 444 

DIČ: CZ 002 54 444 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Miroslav Egert 
starosta města   

Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Krejčí, František Belbl 

Sídlo: Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov 

Tel.: 353 670 121, 725 051 048  

E-mail: starosta@mesto-bochov.cz 

2.2. Nabízející - uchazeč  

Název: EVČ s.r.o., člen skupiny ČEZ ESCO 

Sídlo/místo podnikání: Ulice Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice. 

Tel.: +420 466 053 520 

E-mail: evc@evc.cz 

IČ: 135 82 275 

DIČ: CZ135 822 75 

Spisová značka v obchodním rejstříku: Výpis z Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 116 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Bartoň, vedoucí úseku projekce 

Kontaktní osoba: Tomáš Svoboda  

Tel.: + 420 466 053 534, + 420 728 015 210 

E-mail: svoboda@evc.cz  

3.  Nabídková cena  

Cena celkem bez DPH: 376 000,- 

Samostatně DPH (sazba 21 %):   78 960,- 

Cena celkem včetně DPH: 454 960,- 

  

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3, uvedena 

korun českých 

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby:  

Titul, jméno, příjmení: Tomáš Svoboda  

Funkce: Hlavní projektant 
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Rozsah nabízených prací 
 
 
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace bude obsahovat následující 

samostatné celky: 

 

- Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení. Jedná se o kompletní 

výměnu kotlového zařízení + strojovny ÚT, včetně přípravy TV a vybavení novým MaR.  

- IČ - veřejnoprávní projednání, zajištění vydání územního souhlasu a po realizaci následná 

inženýrská činnost na odboru Životního prostředí Karlovarského kraje oddělení ochrany 

ovzduší.  

- Výkon autorského dozoru při výstavbě.  

 

Cenová nabídka bude v části cena strukturována dle bodů 1 – 3.  

 

Projektová dokumentace bude zpracována v členění v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

v platném znění. Bude provedena ve stupni DSJ (Projektová dokumentace stavby 

jednostupňová). Dokumentace bude sloužit pro vydání územního souhlasu a bude 

zpracována v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby.   

 
 
1. Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení  

 

 

a) K zajištění výměny strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení je 

zapotřebí provést tyto úkony: 

 

 Zaměření stávajícího stavu a vypracování PD v profesi stavební, 

digitalizace stavebních podkladů. 

 Na základě zjištěných průzkumů provést správný návrh velikosti zdroje 

tepla odpovídající skutečnému stavu napojených objektů (bilance 

soustavy). 

 Zaměření stávajícího stavu a vypracování PD v profesi strojní, 

kompletní výměna kotlového zařízení + strojovny ÚT, včetně přípravy 

TV s vazbou na nově osazovanou kogenerační jednotku v prostoru 

kotelny a výstupy tepla a TV+cirkulace z kotelny. 

 Zpracování PD v profesi komín pro nový zdroj tepla.  



 

 

 

 

 Zaměření stávajícího stavu a vypracování PD v profesi plyn pro nový 

zdroj tepla s vazbou na nově osazovanou kogenerační jednotku 

v prostoru kotelny. 

 Zpracování PD v profesi M+R a elektroinstalace s vazbou na nově 

osazovanou kogenerační jednotku v prostoru kotelny, přenos dat a 

vizualizace na nově vytvořené dispečerské pracoviště, záložní zdroj 

elektrické energie pro kotelnu v případě výpadku. 

 Zpracování PD v profesi vzduchotechnika – přívod spalovacího 

vzduchu a větrání nové kotelny.  

 Zpracování PD v profesi zdravotní instalace a kanalizace s vazbou na 

novou přípravu TV a výstupy TV+cirkulace z kotelny. 

 Vyhotovení požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBŘS). 

 Vyhotovení souhrnného rozpočtu stavby a výkazu výměr.  

 

a) K zajištění IČ - veřejnoprávního projednání je zapotřebí provést tyto úkony: 

 

 Jednání s úřady, MÚ, KÚ a další dotčené. 

 Podávání žádostí, zajišťování vyjádření a stanovisek a práce s touto 

činností spojená. 

 Zajištění rozhodnutí. 

 

b) Povinnosti autorského dozoru: 

 

 Postupuje při plnění činností výkonu AD v úzké součinnosti 

s objednatelem. 

 Podává nutná vysvětlení k dokumentaci. 

 Posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti 

vydané PD. 

 Navrhuje změny a odchylky vedoucí ke zlepšení ve fázi realizace díla 

jsou li. 

 Dohlíží na soulad zhotovené stavby s PD.  

 Účastní se vybraných kontrolních dnů. 

 Zaznamenává zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Ostatní ujednání: 

 

 

 Zpracovatel PD dodrží podmínky pro vstup osob a vjezd vozidel do 

areálu kotelny v ulici Okružní.       

 Pracovníci zhotovitele budou občané ČR.        

 Veškeré práce budou realizovány za dodržení platných 

bezpečnostních, technických a hygienických norem. 

 Zpracovatel PD poskytne na provedené dílo záruční dobu 24 měsíců.   

 Místo plnění projektových prací kotelna města Bochov v ulici Okružní. 

 Plnění projektových prací bude zpracovatelem zahájeno po podpisu 

smlouvy mezi objednatelem (investor město Bochov) a zpracovatelem 

(fa EVČ). 

 Platba kolků není součástí. 

 

 

 

Nabídková cena 
 

 

 

          V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vyhotovením projektové 

dokumentace v rozsahu výše uvedeném. Celková nabídková cena za nabízenou PD je 

cenou nejvýše přípustnou.  

 

 Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení ……     315 400,-Kč 

 IČ veřejnoprávního projednání ………………………………………………   35 100,-Kč 

 Výkon autorského dozoru při výstavbě……………………………………     25 500,-Kč 

 

 Cena bez DPH.………………………………………………………………  376 000,-Kč 

 DPH 21%.……………………………………………………………………… 78 960,-Kč 

 

 Cena celkem, včetně 21%DPH….………………………………………… 454 960,-Kč 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Platební a fakturační podmínky: 

 

          Zpracovatel PD bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude 

provedena jedinou fakturou do 14 dnů po dokončení a předání předmětu zakázky.           

Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury a zápis 

o předání a převzetí). 

 
 

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 10. 1. 2018. 
Tomáš Svoboda 
Hlavní projektant    ……………………………………………. 
 
 
 
 
 


