
Smlouva o dílo č. 239·2018

SMLOUVAODÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění na zhotovení stavby s názvem:

,,Plocha domeček s povrchem SmartSoft"

I.SMLUVNÍ STRANY

1,1. Zhotovitel: 4 SOFT, s.r.o.
šidlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvnich: Mgr. Michalem Kubinem a Mgr. Dušanem Šmidem, jednateli
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmidem, jednatelem společnosti
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail:
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu:

dále jen jako ,,zhotovitel"

Objednatel:
sIdb:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
Tel:
e-mail:

objednatel není plátce DPH
dále jen jako ,,objednatel"

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252, příspěvková organizace
Přetlucká 2252/51, 100 00 Praha - Strašnice

Mgr. jitka Janouškovcová, ředitelka
Mgr. jitka Janouškovcová, ředitelka
67774342

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako ,,smluvní strany"

ll. Předmět smlouvy a místo plnění

2,1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele niže specifikované dílo na svůj
náklad a nebezpečí a závazek objednatele dilo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívajici v realizaci herni plochy z povrchu
SmartSoft 35 pro Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha - Strašnice, PSČ: 100 00, dle
nabídkového rozpočtu a gralíckého návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č, 2 této smlouvy.
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2.3 (dále též jen jako ,,dílo"). "\
2.4 Dílo bude provedeno v areálu Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha - Strašnice, dále též

jen jako ,,staveniště"). Staveniště je místem plnění díla dle této smlouvy.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávněni k podnikáni. Zhotovitel je oprávněn
provést dílo i s pomoci jiných osob.

Ill. Lhůty prováděni díla a předání staveniště

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v těchto terminech:

(i). předpokládaný termín zahájeni prací na díle: 2. 7. 2018 - dle aktuálních klimatických
podmínek. Termín bude upřesněn stavebním technikem 4soft -

(ii). předpokládaný termín dokončeni prací na díle: 3.8.2018

3.2. Termin dokončeni díla dle odst. 3.1 tohoto článku pIati pouze za předpokladu prováděni díla bez
přerušeni způsobeného objednatelem.

3.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájeni prací na díle.

3.4. Smluvní strany sjednávají, že veškeré terminy dle odst. Ill. se prodlužuji o dobu, kdy nebylo možné z
důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť', teplota během
instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den) realizovat dilo,
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny
nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s
vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírněni následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat,

3,5. Podmínkou splněni terminů dle odst. 3.1 této smlouvy ze strany zhotovitele je součinnost ze strany
objednatele, Součinnosti objednatele se rozumí zejména:

" (i). včasné a řádné předáni staveniště,
(ii). řádná a včasná úhrada jednotlivých daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli za

prováděni díla dle této smlouvy,
(iii). předáni všech vyjádřeni a dokladů potřebných pro řádné provedení díla, a to zejména všech

rozhodnuti či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem (stavebním úřadem) s
vyznačenou doložkou právni moci nejpozději v den předáni staveniště,

lV. Cena díla

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy:

Cena bez DPH: 174 906,00 KČ
DPH 21%: 36 730,26 Kč
Cena s DPH: 211 636,26 KČ
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4.2 Konečná cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně provedených prací a
dodávek (tj. použitých věci) a jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele. V této
souvislosti se smluvní strany dohodly, že ustanoveni § 2620 až 2622 občanského zákoníku se
nepoužije.

4.3 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním díla nebo v průběhu prováděni díla
změny díla (tj. zejména rozšířeni rozsahu díla, změnu standardu výrobků a materiálů), tato změna však
musí být v rámci příslušným orgánem vydaného územního rozhodnuti či souhlasu a/nebo stavebního
povoleni či souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, jinak je objednatel povinen si sám na
vlastni náklady zařídit změnu těchto dokumentů. Požadavek na jakoukoli výše uvedenou změnu bude
zhotovitelem ještě před započetím těchto prací či dodávek oceněn dle jednotkových cen uvedených v
cenové nabídce zhotovitele, a není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové nabídce zhotovitele,
pak dle jednotkových cen v místě a čase obvyklých. Změnu díla si objednatel se zhotovitelem
odsouhlasi ve formě písemného dodatku k této smlouvě nebo uzavřením samostatné smlouvy o dílo.

4.4 Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, a tedy nabídkovou cenu
je možno po uzavřeni této smlouvy zvýšit/snižit v těchto případech:

(i). změna daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla;

(ii). objednatelem dodatečně požadované práce ve vyšší kvalitě/kvantitě;

(iii). objednatelem dodatečně požadované dodávky mateňálu a/nebo vybaveni ve vyšší
kvalitě/kvantitě;

(iv). podstatná změna terminu realizace díla z důvodu na straně objednatele;

(v). nepředvídané náklady souvisejíci s prováděním předmětu dle této smlouvy, které vznikly nikoliv
na straně zhotovitele, např. opatřeni vyplývajicí z dodatečného průzkumu staveniště,
nebezpečné nálezy, archeologické nálezy a další vlivy a skutečnosti, které nebylo možno ke dni
podpisu této smlouvy zhotovitelem předpokládat.

V. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě všech svých
závazků z vyplývajicich z této smlouvy.

5.2 Konečné vyúčtováni ceny díla bude provedeno zhotovitelem po předáni díla, a to konečným daňovým
dokladem - fakturou po předáni díla objednateli se splatností 14 dnů.

5.3 Dílo nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnuti stavební nebo montážních prací ve
smyslu ustanoveni § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Dnem uskutečněni zdanitelného plněni je den podpisu předávacího protokolu.

5.5 Každý daňový doklad - faktura (zálohový, dí|čí nebo konečný) vystavený zhotovitelem musí mít
náležitosti dle zákona o DPH v platném znění. Navíc musí obsahovat:

- číslo této smlouvy a den jejího uzavření,
- název díla,
- lhůtu splatnosti,
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- bankovní spojeni zhotovitele,
- razítko a podpis zhotovitele.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran \

6.1 Objednatel prohlašuje, že jsou splněny všechny podmínky dané závaznými právními předpisy pro
realizaci díla, a to zejména z hlediska dodřženi ustanoveni zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru
objednatele.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude na staveništi udržovat pořádek a zajisti označeni stavby.

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončeni díla vyklidí a předá staveniště zpět objednateli. Pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prací do původního stavu bez zazeleněni.

6.5 Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla dodržovat podmínky stanovené příslušným stavebním úřadem
pro stavebníka, tj. objednatele předmětného díla. Vyžaduje-li prováděni díla pravomocné územní
rozhodnuti (příp, územní souhlas), a/nebo stavební povoleni nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru předá objednatel zhotoviteli tyto dokumenty nejpozději v den zahájeni prací na díle.

6.6 Smluvní strany sjednávají, že dílo přechází do vlastnictví objednatele až dnem úplného zaplaceni ceny
díla dle této smlouvy.

VIl. Dokončeni díla, předáni a převzetí díla

7.1 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli dokončeni díla a vyzvat jej k jeho převzetí. Objednatel se
zavazuje převzít dílo od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámi
dokončeni díla a vyzve jej k jeho převzetí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. jestliže
objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost pii předáni a převzetí díla, tj. zejména nereaguje-li na
oznámeni zhotovitele o dokončeni díla a výzvu k jeho předáni, či nedostaví-li se ve sjednaném terminu
k převzetí díla, pIati, že dílo je objednateli předáno bez vad a nedodělků uplynutím 5 pracovních dnů
ode dne, kdy zhotovitel oznámil objednateli, že dílo je dokončeno a vyzval jej k jeho převzetí,

7.3 Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo, či případně jeho jednotlivé ucelené části, na
základě písemného předávacího protokolu sepsaného oběma smluvními stranami, který bude
obsahovat zejména prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, Převezme-li objednatel dílo
s vadami (s výhradou), bude součásti zápisu o předáni a převzetí soupis těchto vad, s uvedením
terminů jejich odstraněni. Objednatel však není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni díla, ani užíváni díla podstatným
způsobem neomezuji (dále jen jako "drobné vady"). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede vždy
písemně důvody pro odmítnuti. Odmítne-li však objednatel převzít dílo bez uvedeni důvodů nebo
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odmitne-li dílo převzít z důvodu existence drobných vad, platí, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy
objednatel takto odmítl dílo převzít.

7.4 Zhotovitel připraví a předá objednateli při přejImacím řízeni prohkášení o shodě na daný typ povrchu dle
ČSN EN 1177.

7.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným terminem jeho dokončení, a objednatel je v
takovém případě povinen od zhotovitele dílo převzít výše specifikovaným způsobem i před tímto
termínem,

7.6 Smluvní strany se zprošt'ují odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni smluvních závazků dle této
smlouvy, jestliže by se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných události,
mimořádné a neodvratitelné povahy, mající bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy. Jedná
se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na
území České republiky. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou
budou okolnosti vyšší moci působit, Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předáni objednateli.

8,2 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruční dobu v délce 36 měsíců. Na nerezový domeček
zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla
nebo jednotlivých ucelených částí díla.

8.3 Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými ČSN a ČSN EN
1177 a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebeni.

8.4 V případě, že se objednatel nedostaví k předáni díla, a/nebo neposkytne-li objednatel potřebnou
součinnost k předáni díla, a/nebo jeho převzetí neoprávněně odmítne, počne běh záruční doby ode dne
nás|edujícího po dni, ve kterém mělo dojít k předáni díla.

8.5 Zhotovitel stanovi tyto podmínky platnosti záruky za jakost a odpovědnosti za vady a způsob uplatněni
záruky a odpovědnosti za vady díla:

(i). Záruka na jakost ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje na zjevné vady a nedodělky díla,
které jsou zřejmé již při jeho převzetí objednatelem, pakliže objednatel tyto zjevné vady a
nedodělky neuvedl v protokolu o předáni a převzetí díla.

(ii). Záruka za jakost ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje a zhotovitel neodpovídá za
zhoršení vlastnosti díla nebo za poškozeni díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel,
provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě jakákoli třetí osoba,
nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy atd.).

(iii). Záruka za jakost ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje a zhotovitel neodpovídá za vady
díla způsobené vadami části stavby, které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (např. vady
podbžl, ochranné vrstvy, podkladu, atd.).
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(iv). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. v reklamaci musí být vady podrobně popsány a dále musí být uvedeno, jakým '\.
způsobem se projevuji. Objednatel rovněž uvede své požadavky na způsob odstraněni vady a \-
připojí též vhodné důkazní prostředky (zejména fotografie či videozáznam), lze-li je vzhledem k \
charakteru vad připojit.

(v). Reklamaci může objednatel u zhotovitele uplatnit nejpozději do pos|edního dne záruční lhůty.

8.6 Podmínky odstraňováni vad:
(i). Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstraněni běžných záručních vad, za které odpovídá,

nejpozději do lO-ti pracovních dni od doručeni oznámeni (reklamace) objednatele, a to za
předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstraněni vady bránila, tj.
zejména nebudou-li v dané době např. natolik nepříznivé klimatické podmínky, při kterých nelze
dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce na díle provádět atd. V takovém případě by
zhotovitel nastoupil k odstraněni běžné vady díla nejpozději do lO-ti pracovních dni ode dne,
kdy překážka odpadla. Poté, kdy zhotovitel nastoupí k odstraněni vady díla, sjednaní smluvní
strany termín, do kdy bude vada odstraněna.

(ii). V případě záručních vad havarijního charakteru (tj. vad, které zcela bráni užívání díla jako
celku), za které zhotovitel odpovídá, zaháji zhotovitel jejich odstraňováni bez zbytečného
odkladu, a to za předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstranění
vady bránila, tj. zejména nebudou-li v dané době např. natolik nepříznivé klimatické podmínky,
při kterých nelze dle ustanoveni příslušných ČSN a ČSN EN práce na díle provádět atd. V
takovém případě by zhotovitel nastoupil k odstraněni běžné vady díla bezodkladně poté, kdy
překážka odpadla. Poté, kdy zhotovitel nastoupí k odstraněni vady díla, sjednaní smluvní
strany termín, do kdy bude vada odstraněna.

8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jim reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, popř. že vadu způsobil
nevhodným užívánim díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody
prokazatelně zhotoviteli vzniklé při odstraňování takovéto vady.

lX. Smluvní sankce

9.1 Pokud se zhotovitel z důvodu, za který odpovídá, dostane do prodlení s terminem dokončení díla dle
článku |||. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z
celkové ceny díla dle odst. 4.1 této smlouvy za každý den prodlení s dokončením díla.

9.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem dle této smlouvy vystaveného daňového
dokladu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení s úhradou.

9.3 Smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy se stávají splatné ve lhůtě stanovené v písemné výzvě
druhé smluvní strany k jejich úhradě, která však nesmí být kratší než 10 dnů od doručeni této výzvy na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy, od této
smlouvy odstoupit v případech, kdy zhotovitel:

(i)o přes opakované písemné upozorněni objednatele provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
jejími přňohami,

(ii). bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku
nebo insdvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčniho řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujici nebo
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

10.2 Zhotovitel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy, od této
smlouvy odstoupit v případech, kdy objednatel:

(i). nepředá zhotoviteli ani po písemné výzvě řádně a včas staveniště,
(ii). se dostane do prodlení s úhradou jednotlivých daňových dokladů vystavených

zhotovitelem objednateli za provádění díla dle této smlouvy,
(iii). nepředá ani po písemné výzvě zhotoviteli všechna vyjádřeni a doklady potřebné pro řádné

provedeni díla, a to zejména všechna rozhodnuti či souhlasy vydané příslušným správním
orgánem (stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právni moci,

(iv). vstoupí do likvidace nebo je s objednatelem zahájeno insolvenčni řízeni, v němž bylo
vydáno rozhodnuti o úpadku nebo v němž byl insolvenčni návrh zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů.

10.3 Odstoupeni od této smlouvy lze učinit pouze písemně a zaslat na adresu druhé smluvní strany
doporučeným dopisem s využitím provozovatele poštovních služeb. Odstoupení od smlouvy nabývá
právního účinku dnem písemného doručení oznámeni o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvní
straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabyti účinnosti odstoupeni
vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plněni (tj. provedené práce) na základě této smlouvy.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupeni od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této
smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků a ustanoveni o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová
ujednáni obsažená v této smlouvě a v jejich přílohách,

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.Tato smlouva se řidl právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.Tato smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považuj' za důležité pro závaznost smlouvy. žádný projev
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.3.Objednatel v souladu s ustanovením § 1765 odst, 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí
změny okolnosti, jež by mohly v budoucnu nastat, a nevznikne mu tak právo vyvolat obnoveni jednání o
smlouvě.
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11.4.Objednatel a zhotovitel souhlasně proh|ašují, že plněni jedné ze smluvních stran není v hrubém
nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plněni v hrubém nepoměru,
vyplývá důvod tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami.

11.5.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě
podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv,

11,6.Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Smlouva
nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran,

11.7.Smluvni strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou
vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své
svobodné a pravé vůle připojuji vlastnoručni podpisy svých oprávněných zástupců

11.8.V případě, že by některé ustanoveni této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné,
nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních části smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po
vzájemné dohodě toto ustanoveni jiným, odpovídajÍcim svým obsahem účelu neplatného/neúčinného
ustanoveni.

11.9.0bjednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejněni prostřednictvím registru smluv bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

\

V Tanvaldu dne 13. 6. 2018 ,,,,,,,,,, ľdo- C- A"Hc'
" " """ :5r ) 4soft, s.r.o

625A ("(O ' ¢52 41 Tanvald

.

,,;j"":""
!,703324

- 3

Mgr. Dušan Šmid - jednatel Mgr. janouškovcová, ředitelka

Seznam příloh:
Příloha Č.1. grafický návrh plochy
Přibha Č.2. cenová nabídka



Grafický návrh - pŮdorys, rozměr plochy SmartSoft 35 = 25 m2
Název akce: Bezpečný epdm domeček s povrchem Soft

DOKUMENTACE V PROCESU
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MŠ Přetlucká 2018 1:50
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4soft, s.r.o.
K,konoŠská 624, ·

m

46841,Tanvald čenova nabídka
lČO:28703324
DIČ: CZ28703324

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252
Praha 10 Strašnice, 100 00

Plocha domeček s povrchem SmartSoft

Varianta: DOMEČEK č. nabídky: 239-2018
obchodník:
tel 18.04.2018
email: datum:
poľ název položky mj. p.j. jed.cena celkem

strojní stržení dmu a odkopávky 20-25cm
1 v požadovaném tvaru - přerovnání a

úprava pláně m2 29 124,00 KČ 3 596,00 KČ

2 nakládka drnu, výkopku na kontej ner +odvoz vč.skládkovného - koef.1,3 m3 7,6 1020,00 KČ 7 752,00 Kč
štěrková podkladní vrstva pod umělý

3 povrch - 21cm - vC. rovnání a hutně ní(180mm štěrkodrt' 0-32mm + 30mm
štěrkodrt' 0-4mm) m2 27 394,00 KČ 10 638,00 KČ
Hru bé terénní úpravy kolem

4 obrubníků/u končovacich lemů povrchu,
uhrabání a osetí travním seme nem kpl 1 3 940,00 KČ 3 940,00 KČ
bezpečný polyuretanový povrch

5 SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR +10mm EPDM)- HlC 1,6m v dané
barevnosti m2 25 1870,00 KČ 46 750,00 KČ

6 Grafika z celoprobarveného EPDM(nejedná se o nástřik) - stopa zajíc ks 3 230jjo kč 690,00 kč

Grafika z celoprobarveného EPDM
7 (nejedná se o nástřik) - ježe 10Ox85cm 0

ks 1 195Q00 KČ 1950,00 KČ

Grafika zceloprobarveného EPDM %
8 (nejedná se o nástřik) - Mravenec

100x100cm
ks 1 1950,00 Kč 1950,(X) KČ

, :"""""°"?'?7"".? '"M
ji

nejedná se o nastrik) - Zajic -117x75cm
ks 1 2300,00 KČ 2 300,00 Kč

Grafika zceloprobarveného EPDM ¥
10 (nejedná se o nástřik) - list javor-

65x70cm
ks 1 900,00 Kč 900,00 Kč



4sstft
Grafika z celoprobarveného EPDM

11 (nejedná se o nástřik) - list Dub - m
45x95cm

ks 1 90QOO Kč 900,CX) KČ

Grafika z celoprobarveného EPDM
12 (nejedná se o nástřik) - tráva

ks 2 1490,® Kč 2 980,00 Kč
3D nerezový demeček s grafikou z
celoprobarveného EPDM (nejedná se o b

13 nástřik) - domeček-houba v 1,1m, prům.
2,3m - herni prvkem - certifikováno dle
ČSN EN 1176-3 ks 1 69 970,00 KČ 69 970,00 Kč

doprava a režie spodní stavba 8 96CLOO Kč
doprava a režie umělý povrch 11 630,00 kč

Cena celkem bez DPH 174 906,00 kč

DPH 21% 36 730,26 Kč

Cena celkem vC. DPH 211636,26 kč

Navržená Barevnost:

ž[EltE'.
V- t ACe i!

M?
béžová 70%/ EkoSoft černá/šedá 30% tmavě zelená

r ~ joH' "n""/|=ab

á©
l

Poznámky: Platnost cenové na bidky je 4měsíce. Barevnost dle razítko
návrhu. Povrch hřiště bude ukončen bez obrub - plynulým rnťkký dop.a
přechodem do okolního terénu. Z tohoto důvodu musí být štěrkový 4soft? s.r.o. C')
podklad větší než samotný povrch 625 c: 287033244BB 4¶ TANVALD DC: cz287om4

fWx, e

Nabídku vypracoval:


