
OBJEDNÁVKA č.173/2011
Odberateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava
Hlavná 17
917 Ol Trnava

Bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO: 00598135
DIČ: 2021190963

IČ DPH: SK2021190963
Dodávateľ:
Adamec & Adamec, s.r.o.
Kapitulská ulica 5
91701 Trnava

Položka Názov Jedn. cena Množstvo Celkom

Objednávame U Vás pre ŠA Modranka vypracovanie realizačného projektu
v štyroch vyhotoveniach a rozpočet v jednom vyhotovení v tlačenej forme
+ celý realizačný projekt vrátane výkazu výmer aj v elektronickej forme vo
formáte PDF na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu ubytovania v ŠA
Modranka" v rozsahu podľa predloženej cenovej ponuky v celkovej sume
2 040,00 € s DPH.

Vybavuje:
Telefón: 033/3236437

Dátum dodania: 15.12.2011
Dňa: 24.10.2011
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Trnava, 24.10.2011

Cenová ponuka

V zmysle Záznamu z pracovného rokovania zo dňa 20.10.2011 zasielameme
Vám cenovú ponuku na vypracovanie realizačného projektu na
"Rekonštrukciu objektu ubytovania v Športovom areáli Modranka"v rozsahu
Sprievodná a súhrnná správa
Architektúra
Statika
Zdravotechnika
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Požiarna ochrana
Rozpočet - výkaz -výmer
rozdelený na dve samostatné časti - etapy:

l. etapa - ubytovacia časť
II. etapa - šatne a sociálne zariadenia.

Realizačný projekt v štyroch vyhotoveniach a rozpočet v jednom vyhotovení
v tlačenej forme. Celý realizačný projekt vrátane výkazu výmer aj v elektronickej
forme vo formáte PDF.

Termín odovzdania realizačného projektu do 15.12.2011
Cena za realizačný projekt vo výške € 1 700,- bez DPH
s DPH 20% vo výške € 2 040,-.

S pozdravom

Ing. arch. Pavol A dam e c
Konatel'
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