
v v v Evidenční čísloMestska nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace PRI Ăj/l/ 2019 ORaV

poř. číslo rok pracoviště
0M/79 2019 Odbor RaV

Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, Označenými Smluvními stranami, dle
ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na Základě
Vyhodnocení výsledku Veřejné Zakázky

Smluvní strany

TEMP - STAVMONT, Stavební družstvo
se Sídlem: Na Strži 800/6, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Zastoupen: Bc. Ivanem Vasylyntsem, předsedou družstva
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2121

IČO: 277 97 112
DIČ: CZ27797112
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Ivan Vasylynets, předseda družstva

ail: info@temp-Stavmont.cz
oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Ivan Vasylynets předseda družstva

mail: info@tempˇstavmont.cz

dále jen zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení
č. 2509/1014/32 Ze dne 21. 5. 2014, příspěvková Organizace nezapsaná vchOdním rejstříku;
registrace poskytovatele Zdravotních služeb rozhodnutím Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 71474/2018 Ze dne 23.5.2018 ve Znění následných rozhodnutí
o registraci

IČO: oo 63 51 62
DIČ: CZ oo 63 51 62
Peněžní ústav: Československá Obchodní banka as., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu:
Oprávněn jednat ve věcech Smluvních: In

: I edoucí Odboru rozvoje a Výstavby
telefon: @mnof.cz

dále jen objednáte]

Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést dílo podle zadání výzvou k podání nabídky

na provedení veřejné Zakázky malého rozsahu „Oprava ležaté kanalizace V 1.PP pavilonu
rehabilitace“ a podkladů předaných objednatelem, který se Zavazuje řádně provedené a
dohodnutým způsobem předané dílo převzít a Zaplatit cenu sjednanou touto Smlouvou.
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

2. Smluvní Strany se dohodly na tom, že jejich závaZkOvý vztah Se bude řídit touto Smlouvou a vevěcech neupravených touto Smlouvou příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku, Zák. č.89/2012 Sb. ve Znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 anásledujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími Se k provedení díla.
3. Předmětem díla je Oprava poškozeného vnitřního litinového kanalizačního potrubí v1.PPpavilonu rehabilitace a S tím Spojené Stavební úpravy hygienických Zařízení. Součástípředmětu díla je provedení i jiných činností Sloužících k dokončení Sjednaného díla. Předmětdíla je definován zadáním Objednatele a na jeho Základě Zpracovaným položkovýmrozpočtem, který je Přílohou č. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní Odpovědnost a

na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn Si Zvolit tak, aby bylo v Souladu
Se Zadávací dokumentací Zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.

5. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím Svých Zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích
osob. Zhotovitel Odpovídá jako by prováděl dílo Sám, za všechny vztahy Ze Smlouvy o dílo a Za
vady díla ve Stejném rozsahu.

6. Zhotovitel Se Zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít účinnou pojistnou
smlouvu pro případ ZpůSObení škody v souvislosti S výkonem předmětné Smluvní činnosti ve
výši min. shodné S cenou díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k
nahlédnutí.

7. Zhotovitel prohlašuje a ke Smlouvě připojenými doklady které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy, ve
Shodě Svýzvou Objednatele kpodání nabídky na provedení veřejné Zakázky malého rozsahu
prokazuje, že je odborně Způsobilý k provedení díla, které je předmětem Smlouvy.

Předmět provedení díla
1. Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „Oprava ležaté kanalizace

v 1. PP pavilonu rehabilitace“.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) Zahrnuje Zejména:

a) Zajištění Zařízení Staveniště, včetně všech nákladů Spojených S jeho Zřízením a provozem;
b) zajištění Odborného vedení Stavby v Souladu Se Zákonem č.183/2006 Sb., o územním

plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů;
c) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody Z veřejného vodovodu a kanalizace

pro potřeby Stavby s příslušnými Zástupci objednatele;
d) Zajištění vlastního dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP; Zhotovitel je povinen při

práci dodržovat bezpečnostní přepisy a nařízení, Zejména vyhl. č. 309/2006 Sb.
o bezpečnosti práce a technologických zařízeních při Stavebních pracích, Zásady bezpečnosti
a ochrany Zdraví a bude postupováno dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

e) veškeré stavební práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky,
S omezením hlučnosti vdobě nočního klidu v době Od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle
vzájemné dohody S objednatelem);

f) práce budou probíhat Za plného 24hodinového provozu, a proto objednatel požaduje
zajištění průchodnosti a bezpečnosti Osob, také maximální snahu Omezení hluku a
prašností;

g) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro Stavební
činnost;

h) Zákaz kouření v celém areálu objednatele, zaměstnanci Zhotovitele jSOu povinni být Zřetelně
označení-odlišení, příslušnosti ke Zhotoviteli;
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i) Zajištění po celou dobu Stavby hygienické Zázemí pro Všechny Zaměstnanec;
j) likvidaci Odpadu a jeho uložení na řízenou Skládku nebo jinou jeho likvidaci V Souladu Se

Zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve Znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu
bude objednateli předložen písemný doklad;

k) řádné předání díla objednatelì včetně všech dokladů a náležitostí; dokumentace
provedeného díla, včetně vyznačení Změn;

l) předání revizí, atestů, prohlášení o Shodě, Záručních listů, apod. v jazyce českém;
m) udržování Stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě;
n) časovou, organizační a technickou koordinaci prací Zhotovitele při realizaci a Zprovoznění

díla.
3. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků V době předání dokončené dílo (předmět

Smlouvy) a Zaplatit Za něj Zhotoviteli cenu podle této Smlouvy a podle podmínek dohodnutých
v této Smlouvě.

4. Smluvní Strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu
uzavřely po pečlivém Zvážení všech Závazků jimi přijatých a možných důsledků.

Místo plnění
1. Místem plnění a provedení díla je: 1. PP budovy rehabilitace, na pozemku parc. č. 2510/20, v

areálu Městské nemocnice Ostrava v Sídle objednatele v katastrálním území Moravská Ostrava.

Doba plnění
1. Předání Staveniště Se uskuteční dne 1. března 2019. Práce na realizaci díla budou započaty

ihned po převzetí staveniště od objednatele. Omezení provozu kanalizace nepřekročí dobu 15
dnů.

2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. května 2019.
3. Ke Změně může dojít jen vpřípadě, že objednatel požádá O přerušení plnění díla. Zhotovitel

přeruší práce na díle a o dobu přerušení se posunuje termín předání díla.

Cena díla

1. Cena Za provedení díla je stanovena dohodou Smluvních stran na přijetí nabídky Zhotovitele,
Zpracované dle zadání ve formě položkového rozpočtu, Přílohou Smlouvy ě. 1, která je
neoddělitelnou Součástí Smlouvy a činí:

Celková cena díla
Cena celkem bez DPH (v Kč) DPH 21%(v Kč) Cena celkem včetně DPH (v Kč)

499.185,26 104.828,90 604.014,16

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti
Smlouvy.

3. K ceně bez DPH uvedené v Odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
uvedena platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že Sazba daně Z přidané hodnoty bude
Stanovena V Souladu S platnými právními předpisy.
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4.

10.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, bude používáno k jeho
ekonomické činnosti a ve Smyslu informace GFR a MFČR Ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené
plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 928 Zákona O DPH.
Cena Zahrnuje Veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého
díla V rozsahu dle čl. II. této smlouvy V kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních
systémů a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanými podklady.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro
řádné a úplné Zhotovení díla.
Zhotovitel odpovídá Za úplnost Specifikace prací při ocenění předmětu díla v rozsahu
převzaté dokumentace a předloženého položkového rozpočtu.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy.
Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené S vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení díla.
Veškeré drobné Změny v provedení předmětu Smlouvy, případně Vyvolané objednatelem nebo
Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této Smlouvě musí být Zapsány a
zplnomocněnými Zástupci Smluvních stran vzájemně Odsouhlaseny dříve (ve stavebním
deníku), než bude započato S jejich realizací.

Platební podmínky
Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen
„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Faktura musí kromě náležitostí Stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
obsahovat i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné Zakázky;
b) předmět smlouvy, jeho přesnou Specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí Odkaz na číslo

Smlouvy);
c) obchodní firma, Sídlo, příp. místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;

d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje (Odbor
investiční);

e) číslo a datum vystavení faktury;
f) lhůtu splatnosti faktury - 30 dnů;
g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu;
h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno kekonomické činnosti - je aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
i) Označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
j) Označení Osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Cena díla bude uhrazena na Základě objednatelem Odsouhlaseného Zápisu O předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. Datem Zdanitelného plnění je den písemně potvrzeného předání díla.
Faktura bude zpracována v Souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou Se provádějí některá
ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou územními Samosprávnými celky, příspěvkovými Organizacemi, státními
fondy a Organizačními Složkami Státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D - 22, MF
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VII.

ČR Ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení Zákona č.
586/1992 Sb., O daních Z příjmů, Ve Znění pozdějších předpisů.
Nebude-li faktura Obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je Objednatel Oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty Splatnosti vrátit druhé Smluvní Straně k provedení Opravy. Ve vrácené faktuře
vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede Opravu vystavením nové faktury. Od doby Odeslání
vadné faktury přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět Ode dne
doručení nově Vyhotovené faktury objednateli.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve
veřejné Správě a O Změně některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených Orgánů
(Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů Státní Správy) a vytvořit výše
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující Se k předmětu této Smlouvy a
poskytnout jim součinnost.
Doručení faktury provede Zhotovitel Osobně proti podpisu Zástupce Objednatele nebo jako
doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
Povinnost Zaplatit je splněna dnem Odepsání příslušné částky Z účtu Objednatele.

Jakost díla a dodací podmínky
Zhotovitel Se zavazuje a Odpovídá Za to, že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude
Splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, Ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám a této smlouvě. K tomu Se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu s platnými právními předpisy
souvisejícími S jejich prováděním, podle Schválených technologických postupů stanovených
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v Souladu se současným
Standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je
závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné Vady a nedodělky je povinen zhotovitel Odstranit na
své náklady.
Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny vrealizační
dokumentaci stavby, lze použit pouze takových, které vdobě realizace díla budou vsouladu
S platnými českými technickými normami. Jakékoliv Změny Oproti schválené realizační
dokumentaci Stavby musí být předem Odsouhlaseny Objednatelem.
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným ZpůSObem při
týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dodavatel se
Zavazuje umožnit Odběrateli provést Zkoušku kvality - shody nabídky a dodávky.
Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv Z materiálů S karcinogenními nebo jinými
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této Skutečnosti je povinností
Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
Zhotovitel je povinen Zajistit včasné odborné provedeni všech Zkoušek předepsaných platnými
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými
kompetentními orgány. O jejich provedení předá objednateli písemný doklad.
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VIII.
1.

2.

Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli Staveniště dne 1. března 2019. O předání a převzetí Staveništěvyhotoví Smluvní strany Zápis.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště.
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor Větší, Zajistí Si jej na vlastní náklady.
Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny kvlastnímu provádění díla,Zařízení Staveniště, příjezdové i přístupové komunikace Vprostoru místa provádění díla.Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, Sloužící jako skládka,k přípravě výroby či k Stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
Zhotovitel je povinen Zajistit hlídání staveniště nebo dohodnout Způsob ZajištěníS Objednatelem. Náklady na jeho Ostrahu jsou již Zahrnuty v ceně.
Zhotovitel odpovídá vplném rozsahu Za provoz na staveništi. Zhotovitel Odpovídá zabezpečnost a Ochranu zdraví všech Osob vprostoru Staveniště a zavazuje Se dodržovatv prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
Zhotovitel je povinen využívat k dopravě Zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů,
zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto
účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanovené. Zhotovitel je
povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, Stanovené na místě provádění
díla, Zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se
zdvihacími Zařízeními.
Zhotovitel Se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 1 kalendářního dne Od předání díla
Objednateli. Při nedodržení tohoto termínu Se Zhotovitel Zavazuje uhradit Objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly.
Zhotovitel Se Zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém Staveništi, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými
ekologickými předpisy, Zejména O likvidaci odpadů.

Provádění díía
Objednatel je Oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
V případě, že Zhotovitel bude používat stavební Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, Zajistí Si
taková Opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem
Stavební činnosti ke škodám. V Opačném případě nese plnou odpovědnost Za způsobené škody a
tyto škody uhradí.
Zhotovitel se Zavazuje realizovat práce vyžadující Zvláštní Způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů Osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel je povinen provedené Stavební práce Zabezpečit před poškozením a krádežemi až do
předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
Zjistí~li zhotovitel při provádění díla Skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je
povinen tO bez Odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Předání díla
Objednatel dílo převezme po jeho dokončení, ve lhůtě dokončení uvedené ve čl. IV. této
Smlouvy.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením a předáním objednateli
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni Sepsat Zápis
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(dále jen „Zápis“), v jehož Závěru Objednatel prohlásí, Zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud
ne, Z jakých důvodů.

3. K přejímce díla je Zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) Zápisy O provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
b) revizní Zprávu el. Zařízení, atesty použitých materiálů (průkazné Zkoušky), jakož i Záruční

listy, apod;
Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného Zařízení a
montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je Způsobilé k uvedení do provozu.

4. Přejímací řízení bude Objednatelem Zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno do 3
pracovních dnů ode dne Zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. O předání díla/Stavby bude Sepsán zápis, který připraví Zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla;
b) označení objednatele a Zhotovitele díla;
c) číslo a datum uzavření Smlouvy O dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) termín vyklizení Staveniště;
e) datum ukončení Záruky na dílo;
t) Soupis nákladů Od Zahájení po dokončení díla;
g) Zahájení a dokončení prací na Zhotovovaném díle;
h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich Odstranění;
i) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá;
j) datum a místo Sepsání Zápisu;
k) jména a podpisy pověřených zástupců Objednatele a Zhotovitele.

6. Zhotovitel Zároveň předá objednateli doklady O řádném provedení díla dle českých technických
norem a předpisů, provedených Zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, vč.
prohlášení O shodě.

7. Zhotovitel a Objednatel jsou dále Oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat Za
nutné.

8. Součástí Zápisu musí být i doklady uvedené vOdSt. 3 tohoto článku smlouvy a Závěrečný
výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení Zhotovitele O úplnosti a kompletnosti díla.
Objednatel se Zavazuje převzít dílo na Základě zápisu i Spřípadnými drobnými vadami a
nedodělky, které Samy O SObě, nebo ve Spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku S tím, že
v předmětném zápise budou Zhotoviteli Stanovený závazné termíny k jejich Odstranění.

9. PO podepsání předmětného Zápisu oprávněnými zástupci ObOu Smluvních Stran, považují se
veškerá Opatření a lhůty vněm uvedené Za dohodnuté, pokud některá Ze stran neuvede, že
Surčitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem vzápise vady popsány nebo je
uvedeno, jak Se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné
Odstranění. Za vady, které Se projevily po Odevzdání díla, Zodpovídá zhotovitel eZSahu
Sjednané záruky.

10. Vpřípadě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v Zápise i protokolu důvod
jeho nepřevzetí. PO odstranění nedostatků, pro které Objednatel Odmítl předmět Smlouvy
převzít, Opakuje Se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z Opakované přejímky Sepíší
smluvní Strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž Objednatel prohlásí, že předmět
Smlouvy nebo jeho dohodnutou část Od Zhotovitele přejímá.
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11. Pokud Se Smluvní Strany nedohodnou ani V Opakovaném přejímacím řízení na Oprávněnosti či

XI.

XII.

XIII.

neoprávněnosti nepřevZetí díla ve lhůtě 5 -ti pracovních dnů Od Zahájení opětovnéhopredavaciho rizenı, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

Záruční podmínky a vady díla
Zhotovitel Odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, Za jeho kvalitu, která budeodpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce Zhotovitele, platným technickým normám,standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných vČeSkérepublice v době jeho realizace.
Zhotovitel Odpovídá Za vady, jež má dílo vdobě předání a převzetí a vady, které Se projevív Záruční době. Za vady díla, které Se projeví po Záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejichpříčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Záruku v rozsahu: na provedené práce Záruku v délce60 měsíců. Záruční doba Začíná plynout Ode dne řádného předání dokončeného díla.
Vady Zjištěné na provedeném díle v průběhu Záruční doby, Objednatel písemně oznámízhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemnéoznámení, má Se Za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
Zhotovitel Započne s Odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemnéhonebo telefonického oznámení O vadě, pokud se Smluvní Strany nedohodnou jinak. V případěhavárie Započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na nákladyZhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude Odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů OdZapočetí prací, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. Pro lhůty Odstraňování vad dletohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro
provádění praci.
Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou Opravu
poskytne Zhotovitel Záruku ve stejné délce dle Odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

Odpovědnost Za škodu
Nebezpečí škody na Zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato Zodpovědnost zhotovitele Se
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), Za které
nese zodpovědnost objednatel Z titulu Svého pojištění jako vlastníka Objektů.
Zhotovitel nese Odpovědnost původce Odpadů, Zavazuje Se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá Opatření potřebná kodvrácení škody nebo k jejich
Zmírnění.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání
díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a Závazků Zhotovitele dle této
Smlouvy.
V případě, že činnostmi prováděnými Zhotovitelem dojde ke ZpůSObení prokazatelně škody
Objednateli, nebo třetím Osobám, která nebude kryta pojištěním Sjednaným ve Smyslu Odst. 7,
čl. I. této smlouvy, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z vlastních prostředků.

Sankční ujednání
Zhotovitel je povinen za každý i jen Započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč.
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XIV.

10.

V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním Staveniště dle článku VII. odst. 9 této Smlouvy Se
Zhotovitel Zavazuje uhradit Smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč Za každý i Započatý den
prodlení.
V případě nedodržení termínu k Odstranění drobných vad a nedodělků Zjištěných při předání a
převzetí díla je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč Za
každý i Započatý den prodlení a Zjištěný případ.
V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která Se projevila V Záruční době, je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč Za každý i Započatý den
prodlení.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě Splatnosti, je objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši 0,015 % Z dlužné částky Za každý i započatý den prodlení.
Vpřípadě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Smluvní pokuty Sjednané touto Smlouvou Zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně.
Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty je objednatel Oprávněn Započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Závěrečná ujednání
Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku Zadávacího řízení o veřejně zakázce
malého rozsahu, postupem vsouladu. S ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání
veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.
Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením Smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi Smluvními
Stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné Smlouvě.
Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v Souladu Se Skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní Strany se Zavazují, že změny
dotčených údajů Oznámí bez prodlení druhé Smluvní Straně. ›
Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
Smlouva nabývá platnost dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných Zástupců.
Smluvní Strany Se dohodly vzhledem ke Skutečnosti, že objednatel je povinen dle Zákona o
registru Smluv č. 340/2015 Sb., uveřejnit tuto Smlouvu, že tato Smlouva, bude uveřejněna v
registru Smluv v celém jejím rozsahu. Smlouva Se Stane účinnou jejím uveřejněním v registru
smluv, které zajistí bez Zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní Strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny Za dodatek této Smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci Smluvních Stran.
Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která
Začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní Straně.
V případě Zániku Závazku před řádným Splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní Strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel nemůže bez Souhlasu objednatele postoupit Svá práva a povinnosti plynoucí ZeSmlouvy třetí osobě. i
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu Se Staneneúčinným nebo neplatným, Smluvní Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradittakové ustanovení novým. Případná neplatnost některého Z takovýchto ustanovení tétoSmlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Zhotovitel Se zavazuje účastnit Se na Základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících Sepředmětného díla.
Písemnosti se považují Za doručené i v případě, že kterékoliv Ze Stran její doručení odmítne čijinak znemožní.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že bylauzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně aSrozurnitelně, nikoliv v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejímobsahu, což Stvrzují Svými podpisy.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou
formou.
Smlouva je vyhotovena ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými Zástupci Smluvních Stran, přičemž objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno
vyhotovení.

Příloha: č. 1: Zadání objednatele a dle něj vypracovaný Položkový rozpočet
čPříloha:

V Ostravě dne

'/41/'Íiššišfz^1\2`,/ž'f€'ˇˇ

. 2: Kopie výpisu Z Obchodního rejstříku

VOstravě dne Z 8 „[12- 201,9

TEMP ~ STAVMONT, Stavební družstvo

Bc. Ivan Vasylynets
předseda družstva
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Položkový rozpočet
S: 01 MNOF Rehabilitace - Kanalizace 1.PP

O: 01 Stavební práce

ŠDÍˇI: 61 7 ` Upravyzpo chu
1I611471411Ř00 IUprava stropů aktivovaným štukem II. 2- 3 mm I m2 I 11.3400

3 ,15*0,90*3 8.50500
3.15*0.90*1 2.83500

2 611481211RU1 Montáž výztužné Sítě (perlinky) do stěrky-stropy. včetně m2 11.3400
výztužné sítě a stěrkového tmelu

3 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva. MVC. hrubá Zatřená m2 87.6000 š 17 738,12
((3.15+0.90)*2*2.00-0.80*2.00)*3 43.80000
((3.15+0,90)*2*2.00-0.80*2,00)*3 43.80000L 4I612471411R00 IÚprava vnitrnrøh slèn aktivovaným šIuKem I m2 I 63.18000 ž
((3.15+0,90)*2'1,30)*3 31.59000
((3,15+0,90)*2*1.30)*3 31.59000

5 612481211RU1 Montáž výztužné Sítě(perlínky)do stěrky-vnit stěny, včetně m2 63.1800
výztužné sítě a Stërkového tmelu

šDíI: 63 ` z ji*PodlahyzQLdIahovéflkonstzırukcej* v . , ~z..~. „ . ~ , v6 631311131Ř00 Doplnění mazanín betonem do 1 m2., nad tI. 8 om m3 5.76000 Š“ 17 654.40
7 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí. průměr drátu 6.0, oka t 0.08746 " 2 562.58150/150 mm KH20

pro napojení-2 vrstvy : (1 .00*1.00*3.301*1,15/1000)*2*3 0.02278

(1,00*1.00*3,301*1.15/1000)*2*3 0.02278
pro spádování-Z vrstvy : (4,60*0.60*3.301*1.15/1000)*2 0.02095

(4.60*0.60*3.301*1.15/1000)*2 0.02095
8 631551111R00 Doplnění násypù struskou o ploše do 2 m2 m3 14.40000 11 879,86
9 632411150R00 Potěr ze SMS Cemix. ruční zpracování, tl. 50 mm m2 17.01000 'ˇ

3.15*0.90*3 8.50500
3.15*0 90*3 8.50500

10I632411904R00 IPenetrace Savých podkladu 0,25 l/m2 17.01000'1ˇ ^ Ĺ 819,71
líl. 95

ta ˇ ,. . .. . ,11I952901111R00 Ivyčištènrbudøvovýšce podlažidó4m I m2 I 50.00000
,Díl..96z v, Bouranıkonstrukcı , , ` v ` n 'ˇ “ f .12I961055111R00 IBouránizákıadůželezøbètonóvých I m3 I 5.76000 25 660.80'pro napojení z 1.00*1.00*o,50*3 1.50000

1 .00*1,00*0.50*3 1.50000
pro spádování : 4.60*0,60*0.50 1.38000
4.60*0,80*0.50 1.38000

I 13|962031116R00 IBøuránl prıčeKzølhel páleny'ch plných Iı. 140 mm I m2 I 3.90000
(0.90*2,20-0,60*2,00)*2 1.56000
(0.90*2.20-0.60*2,00)*3 2.34000

L14I965043321R00 IBøuránr podkladů bel..potèr, 0,10 cm. pl.1m2 I m3 I 1.52550
3.15*0.90*0.05*3+1,00*0.90*0,15*2 0.69525
3,15*0.90*0,05*3+1.00*o,90*0.15*3 0.83025I 15I965081712R00 IBøuránldıažeb Keramickýchflflo mm. pı. 601m2 I m2 I
3,15*0,90*3 8.50500
3,15*0.90*3 8.50500

I 16I965082941R00 Iodstranènlnásyputımad 20 cmjakêkoılvpıochy I m3 I 14.40000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. as. Stránka 1 Z 3



Položkový rozpočet
S: 01 MNOF Rehabilitace - kanalizace 1.PP

O: 01 Stavební práce

pro napojení: 1, 00*1,00*1.50'3
1.00*1,00*1.50*3
pro spádování : 4.50*0.60*1.00
4,50*0,60*1.00

4.50000
4.50000
2.70000
2.70000I 17I970251100R00 IŘezánı'žeıezøbetønu hı.1ezu100 mm ı m i Win-pro napojení : 1.00*4 4.00000

1.00*4 4.00000
pro spádováni : 4,50*2 9.00000
4,50*2 9.00000

18 978011121R00 Otlučení omltek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 11.34000 I 104.3319 978013121 R00 Otlučenl omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 63.10000
i 580,5220 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 91.50000 14 274,0021 978059531 R00 Odsekánl vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 91.50000

((3,15+0.90)*2*2,00-0.80*2,00)*3 43.80000
(0,90*2.20-0.60*2.00)*2 1.56000
((3,15+0..90)*2*2 00-0 .80*2.00)*3 43.80000
(0. 90*2.20-0.60*2 .00)'3 2.34000

0112.991, `
22 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 12 m. nošením

šDíl 711 :i ` yaffilzeıilace proťı vodě a,
23I711212002R00 IHydroizolačnlpovíak náternebo Stèrka `m2 104,61000DL 17,01 17.01000 G "

OB : 87.60 87.60000
I 24I998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 12 m % I 483.82130 Í,
[Dıl 771 ` "Podlahy z dlazdıc a obklady ' i s Z“ 'PS1 v zI 25|771101210R00 IPenetrace podkladu pod dlažby m2 I 17.01000 z

3 .15*0.90*3 8.50500
3,15*0.90*3 8.50500

26 771575109R00 Montáž podlah keram..h|adké. tmel. 30x30 cm m2 17.28000 7 8 398.08
27 771577113R00 Lišta hliníková přechodová. stejná výška dlaždic m 4.80000 É 1 000,80

0.80*3 2.40000
0,80'3 2.40000

I 28I771578011R00 ISpára podlaha - stěna. silikonem m I ,
(2.00*4+0,90'2+3.15*2)*3 48.30000
(2.00*4+0.90*2+3.15*2)*3 48.30000

29 771579791 R00 Příplatek Za plochu podlah keram. do 5 m2 iednotí. m2 17.01000
30 771579792R00 Příplatek Za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 17.01000 `
31 597 Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele m2 18.37080 "i 5 511.24

17.01*1.08 18.37080
32I998771202R00 IPřesun hmot pro podlahy z dlaždic. výšky do 12 m % I 241.69770 I

šlíl:~„~7»81 ` ` Ĺ ' Qbklady keramické ` ' ~~ , , 'ˇ Ä“ ' "
33I781101210R00 IPenetrace podkladu pod obklady m2 I 87.60000 řŤ 1

((3.15+0.90)*2*2.00-0.80*2,00)*3 43.80000
((3,15+0.90)*2*2.00-0.80*2.00)*3 43.80000

34 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele. 30x30 cm m2 87.60000 5% 42 047.12
35 781479701R00 Příplza práci v omez.prostoru.vnitř.obk|.keram. m2 87.60000 18 176.12
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Položkový rozpočet
S: 01 MNOF Rehabilitace - Kanalizace 1.PP

O: O1 Stavební práce

í'R207'O11'21 ,Í ' '

‹ „složpooàlgfly p ,ž , : : : , , :1, : . vnniožłsfirvl , ,36 781491001R00 [Montáž lišt k obkladùm vć.dodávky m 78,00000 3 900,00((3,20+0,90)*2+2,00*2+0,80)*3 39,00000
((3,20+O,90)*2+2,00*2+0,80)*3 39,0000037 5971 Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele m2 94,60800 J `

87 60*1 ,08 94,60800|ì8|998781202R00 [Přesun hmot pro obklady keramlçkê, výšky do 12 m l 0/0 | 1 196,28720
IšDˇílıìZBÁi z“ MaJ zìf“ , ` : ` „ ,L391784161401R00 [Penelrace podkladu nátěrem 1× l m2 l 80,19000

3,15*0,90*3+((3,15+0,90)*2*1,30)*8 40,09500
3 15*0 ,90*3+((3 15+o ,90)*2*1, 30)*3 40.09500L4OI784165512R00 [Malba bílá, bez penetrace, 2x 1 m2 ł 80,19000šDíI: 096 ` __ Přesuˇ/ALV " Ĺvybouranych hmot ` ` 'ˇ " `

22 251 89
10 819,98
15 224,52
13 882,23

51,03762
51,03762

969,71478
51,03752 1

102,07524
51,03762

41 97901 1221 R00 Svisíá doprava suti a vybour. hmot Za 1 PP nošením
4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km
4 979081121R00 Příplatek k odvozu Za každý další 1 km
44 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 rn
45 979082121 R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti Za dalších 5 m
46 979990001 R00 Poplatek Za skládku stavební suti

N
(A)

ø
-v

-»
ø

-q
-v

-Q
n

e
-v

n
,

14 290,53

l 1 Qelkeiniılìë 11;;

Poznamk uchazeče k zadaní
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Stavba: Městská nemocnice Ostrava-REHABILITACE
Objekt:

ROZPOČET

Objednateí: Městská nemocnice Ostrava,příspěvková organizace

ŠATNY - výměna ležaté kanalizace

Zhotovitel: TEMP-STAVMONT, stavební družstvo Zpracoval:MÍSÍOI Ostrava Datum: 4.2. 2019

. M ožs v en HmotnoČ' Kód položky P°p's MJ icııkeıtn jedšoikìvá Cena Celkem stcelkem
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce 10 151,00 5,471
1 451573111 Lcže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopíslıu m3 1,00 928,00 0,000Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm pod úložným
2 451576111 prefabrlkatem m2 14,000 V ,_ 9 058,00 4,9715 583373680 štěrkopísek (Bratčice) frakce netř/děná Zásyp t 0,500 330,00 165,00 0,500PSV Práce a dodávky PSV 56 901,91 0,202721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 993,12 0,096

61 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 324,00 0,00160 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 1 036,00 0,0057 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 672,00 0,0008 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 2 393,72 0.000
9 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 2 091,60 0,003
10 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 1 274,00 0,004
11 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 2 046,00 0,007
15 721173401 Potrubí kanalizační Z PVC SN 4 svodné DN 110 1 545,00 0,004
16 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodně DN 125 4 860,00 0,016
41 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 Svodné DN 160 2 876,70 0,014
12 721174042 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 40 824,00 0,001
13 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 765,00 0.001
14 721174044 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 75 784,50 0,002
44 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 373,80 0,000
45 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 170 522,00 0,000

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka
46 721211421 nerez 115x115 5 142,00 0,006
47 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 606,00 0,000
18 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 440,00 0,000
19 721290112 Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 200 115,00 0,000
20 286144010 koleno kanalizační 110/45 420,00 0,005
21 286144080 koleno kanalizační 125/45 733,68 0,007
22 286144130 koleno kanalizační 160/45 368,00 0,004
23 286144250 odbočka kanalizační PVC 125/100 94,00 0,001
25 286144350 odbočka kanalizační 160/125 447,00 0,003
26 286144380 Odbočka kanalizační PVC 110/75 492,00 0, 005
28 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 129,00 0,001

42 28611992 přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 110 158,00 0, 002

43 28611994 přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 125 370,50 0,004

30 998722101 Přesun hmot tonážnl pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 51,17 0,000
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 Za zvětšený přesun do

31 998722192 100 m 38,45 0,000
997 Přesun sutě 788,29 0,000

Vnítrostaveništní doprava Suti a vybouraných hmot pro budovy
54 997013211 v do 6 m ručně l 176,96 0,000



Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku nebo meziskládku
0,63255 997013501 do 1 km Se složením t 133,98 0,000

Příplatek k odvozu Suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 _
56 997013509 km přes 1 km t 18,328 ; 287,75 0,000

Poplatek za uložení Stavebního směsného odpadu na skládce ”57 997013831 (skládkovné) t 0,632 „ , 189,60 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací pıředměty 24 120,50 0,106

soub `48 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur or 6,000 i' 699,00 0,000
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bíle bez soub ,

50 725211602 krytu na sifon 550 mm or 6,000 8 634.00 0.083
Přemístěnl vnitrostaveništnl demontovaných zařizovacích

58 725590811 předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,135 146,48 0,000
Soub

49 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 I 4 or 12,000 931,20 0,000
soub

53 725821311 D+M Baterie umyvadlová nástěnná páková or 6,000 6 948,00 0,012
soub

52 725841311 D+M Baterie sprchová nástěnná pákové: or 6,000 6 696,00 0,011
Přesun hmot tonážní pro Zařizovací předměty v objektech v do `59 998725101 6 m t 0,106 , , 65,83 0,000
Celkem 67 052,91 5,673



Datum vzniku a Zápisu:

Výpis
Z Obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
Oddíl Dr, vložka 2121

6. dubna 2007 i
Spisová Značka: Dr 2121 vedená u Krajského Soudu v Ostravě
Obchodní firma: TEMP - STAVMONTı stavební družstvo
Sídlo: Na Strži 800/6, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Identifikační číslo: 277 97 112
Právní forma: Družstvo
Předmět podnikání:

provádění Staveb, jejich Změn a Odstraňování
Statutární orgán - předseda družstva:

předseda družstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

Základní členský vklad:

Zapisovaný Základní
kapitál:
Ostatní Skutečnosti:

IVAN VASYLYNETS,

Den vzniku funkce: 5. února 2012
l
Družstvo Zastupuje předseda družstva v plném rozsahu samostatně.

Základní členský vklad: 10 000,- Kč

50 000,- Kč

Obchodní korporace se podřídila Zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 Zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Údaj dle § 48 odst. 1 písm. l) Zák. č. 304/2013 Sb.:
- družstvo

Údaje platné ke dni: 4. února 2019 03:36 l 1/1




