
Obec Poproč, okres Košice - okolie
Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč

Titl.

GAZi - statika stavieb s.r.o.
Rázusova 25
04001 Košice

Objednávka č. 41/2019 zo dňa 3.5.2019

Obec Poproč, okres Košice - okolie si týmto u Vás objednáva:

- projektové práce statiky pre stavbu: "Požiarna zbrojnica" v cene 1.250,00   podľa Vašej cenovej
ponuky č. 04/2019.

Názov: Obec Poproč
Sídlo: Školská2/04424 Poproč
v

ICO: 00 324 639
DIČO: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Číslo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

Za vybavenie našej objednávky Vám vopred ďakujeme a ostávame s pozdravom.

Ing. Iveta Komorová Hifovská
starostka obce

obj. č. 41/2019 zverejnená dňa 13.5.2019, zverejnila Benková
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Obec Poproé
Obecný úrad Poproc
Školská é.2

044 24 Poproé

Vec : Cenová ponuka na projelrtové práce statiky pre stovbu: "Požiama zbrojnica - Budova -
stavebné úpravy" realizovanej v obcl Poproč.

Na základe doru6ených podkladov a osobnej obhliadky ako aj konzuttácií predkladáme
cenovú ponuku na projektové präce statiky pre uvedenú akciu v rozsahu:

1) spracovanie statického posudku s cierom deňnovania zaťažiternosti nosnej konétrukde
so zohradnením zrealizovaného skutkového stavu:

Práce budú zahŕňať
statické výpočty a posúdenia
orientačné zameranie v nevyhnutnom rozsahu pre spracovanie posudku
konštrukčné a materiálové doporuôenia.
Cestovné náklady (2x osobná návšteva)

Celková cena za uvedený rozsah prác je 500,-   (nie som platca DPH) s termfnom do 5 pracovných
dní od zamerania a záväznej objednávky.

2) spracovanie výkresovej časti nutnej sanácie s defom definovania rozsahu a spôsobu
zabezpečenia dostatočnej únosnosti ako aj použiteFnosti nosnej časti objektu.

Práce budú zahŕňať

statické výpočet a posúdenie upravenej konštrukcie
výkresová dokumentácia
Cestovné náklady (1x osobná návšteva)
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Celková cena ža uvedený rozsah prác je 760,-   (nie som platca DPH) s termfnom do 10
pracovných dní od záväznej objednávky a odhalenia nosnej konštrukcie krovu.

Expedícia:

v slovenskom jazyku
expedícia 3-roch vyhotovenf v papierovej fónne 1 x digi

Ponuková cena bola spraoovaná na základe predbežných vstupných údajov a osobnej obhliadky.

S pozdravom a tešfme sa na spoluprácu

VKošidach 04/2019


