
SMLOUVA O DÍLO
V
C..............................................

Uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb. v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:

IČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
00241687

RNDr Marcelou Plesníkovou, místostarostkou 
(dále jen „objednatel'6)

Zhotovitel : Z&D stavební společnost, spol, s r. o.
sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
zapsán obchodní rejstřík - u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6441 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel66)

Tato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
vyhlášenou objednatelem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 
Sb„ o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek66, pod názvem 
„Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava 
nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova" a evid č. P13-06782/2019 (dále jen „veřejná 
zakázka66), na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle rozhodnutí 
objednatele ze dne 4. 4. 2019 schůze rady MČ Praha 13, Č. usn. RMČ UR 0132/2019. Neobsahuje-li 
tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky zhotovitele a 
podmínek zadávacího řízení.

IL
Předmět smlouvy a místo plnění

„Rozšířeni obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava
nástupní plochy před vchodem ZS Kuncova"

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 
v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, 
které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce na objektu budovy ZŠ Kuncova, ul. 
Kuncova 1580, Praha 13 (dále jen „budova66), které spočívají především v rozšíření obslužné 
komunikace u nové jídelny v ZŠ Kuncova. Rozsah prací je popsán v projektové dokumentaci 
vypracované firmou INPROSAN s. r. o. z října 2018 u nástupní plochy a venkovní učebny a 
z ledna 2019 u rozšíření obslužné komunikace u jídelny a v přiloženém výkazu výměr, který je 
v Příloze č. 1 této smlouvy.

Kód CPV: 45214200-2: Stavební úpravy školních budov
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3. Celé dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými CSN, stavebním zákonem, 
navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálu, předpisy o 
bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny bezpečnostní, 
hygienické a protipožární předpisy.

4. Místem plnění je ZŠ Kuncova, ul Kuncova 1580, Praha 5.

5. Zhotc-vitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této 
smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení 
předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v 51. III této smlouvy a ve sjednaném 
termínu dle čh IV. této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této 
smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu.

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. III této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce 
a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.

IIL
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je Přílohou 
č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 
stráněmi za závazný. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1A - Krycí list a rekapitulace 
ceny o dílo.

v

Celková cena bez DPH: PÉ

DPH z celkové ceny: pffffllllfpj

Celková cena včetně DPH:
mlip

2. V ceně díla, která je výše uvedena, jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené s plněním 
předmětu této smlouvy a dokončením díla a je považována za maximální po celou dobu plnění 
této smlouvy.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění to vše v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek.

3. Smluvní strany se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má 
být zaplacena úhrada za zhotovení díla, bude tato platba provedena tak, že částku, představující 
DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

4. Dále se smluvní strany dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za zhotovení díla provedena tak, že částku, 
představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

5. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury 
jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), 
vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit 
přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně 
finančnímu úřadu zhotoviteli bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
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ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné 
faktuiy.

IV.
Čas plnění

Termín zahájení prací: 12. duben 2019
Termín ukončení prací: 31. srpen 2019

V případě prodlení s předáním hotového díla dle dohodnutého termínu, které zaviní zhotovitel díla, se 
tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní straně.

V.
Financování

1. Platba bude prováděna na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené do sídla 
Objednatele. Fakturu, se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu, vystaví zhotovitel a 
předloží objednateli po převzetí a předání bezvadného díla objednateli. Přílohou vystavené 
faktury - daňového dokladu - bude podepsaný předávací protokol dle čh VI této smlouvy.

2.

3.

4.

Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně účtovanou nebo 
nedoloženou fakturu k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel 
musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
(odevzdání) opraveného dokladu dodavatelem objednateli.

Oprávněně vystavené a doložené faktury mají splatnost 30 dnů od doručení na adresu 
objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI.
Další ujednání

1.

2.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek, odstraňovat 
nečistotu a veškeré odpady vzniklé při jeho činností a zajistit jejich likvidaci.

O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí ve spolupráci zmocněných zástupců 
smluvních stran. Dílo je dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a 
nedodělků, tj. sepsáním „protokolu o předání a převzetí díla“, včetně soupisu případných vad a 
nedodělků, které nebrání užívání díla a lhůt na jejich odstranění. Současně budou předány veškeré 
doklady potřebné pro předání díla, zejména revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených 
zkouškách.

3. Jakákoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo jsou závazná pro obě 
smluvní strany, jen jsou-li učiněna písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

4. Jakoukoliv skutečnost, vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality a rozsahu díla a ceny, jsou 
povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.

5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho protokolárního předání objednateli.
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6. O průběhu stavby bude veden Stavební deník. Zápisy budou prováděny na kontrolních dnech a 
potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále autorským a technickým dozorem. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu.

7. Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to v níže 
u vedeném rozsahu:

Za zhotovitele jsou oprávnění jednat:

Ve věcech smluvních:

Jednatel Ing. Jaroslav Mikan, tel.: 286 852 267, 602 311 303, e-mail: zd@zd.cz, 
mikan.jaroslav@zd.cz

Ve věcech technických:

Technik Marek Nesvačil, tel.: 602 232 208, e-mail: nesvacil.marek@zd.cz 

Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

Za zadavatele jsou oprávněni jednat:

Ve věcech smluvních:

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 

Ve věcech technických:

Mgr. Evžen Mošovský, pracovník odboru školství, tel 235 011 440

e-mail: MosovskyE@pl3.mepnet.cz

Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

VII.
Záruky za provedenou práci

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí objednatelem.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je 
povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve ihůtě 15-ti 
dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo 
v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení 
příslušné faktury druhé smluvní straně.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má 
objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady 
zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se 
stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

6. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

7. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
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8. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 
práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl 
sám osobně (§1935, §2914 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavateiem 
musí být v souladu s touto smlouvou.

vm.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze 
smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo 
opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a 
musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.

2. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, 
které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy 
by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má 
smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým 
způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IX.
Závěr

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu 
pokrývající odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností 
prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem min. 5 000 000,- Kč a platnou po 
celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že kdykoli v průběhu trvání této smlouvy vyjde 
najevo, že pojistná smlouva dle tohoto článku smlouvy pozbyla platnosti a účinnosti, je zhotovitel 
povinen uzavřít bezodkladně smlouvu novou, a to ve stejném rozsahu, jaký je uveden v tomto 
článku smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a nejdéle 
do 5 ti pracovních dnů od doručení vyžádání objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla. 
V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. Přílohou Č. 2 smlouvy ie kopie pojistného certifikátu.

2. Smlmmí strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání 
oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněn}' vést jednání o uzavření smlouvy, 
aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, 
že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují 
pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti a 
zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po objednateli požadovat při 
neuzavření smlouvy náhradu škody.

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho Část 
třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vy loučení všech pochybností smluvní 
strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany objednatele 
nevyžaduje listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné předchozí souhlas zhotovitele.
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5. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními 
zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli 
vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze 
oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez 
právního významu.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků 
obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7. Případné spory týkající se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou předloženy k 
řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva platného na území České 
republiky.

8. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnou ji podepisují.

9. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky pro zhotovitele a 2 výtisky pro 
objednatele. Každý stejnopis má platnost originálu.

10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisu, 
tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. 0132/2019 RMČ 
Praha 13 ze dne 1. 4. 2019.

11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sbf, o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smlouvy zajistí MČ 
Praha 13.

Přílohy: č. 1 - oceněný soupis stavebních prací
č. 1A - Krycí list a rekapitulace ceny o dílo (nedílná součást smlouvy) 
č. 2 - pojistný certifikát
č. 3 - projektová dokumentace (pouze elektronicky na CD)

V Praze dne: 11 04. 2019 V Praze dne: lí. 4.L>>1
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VÝKAZ VÝMĚR ROZŠÍŘENÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
ZŠ Kuncova, Kuncova 1580/1, Praha 13

Příloha č. 1 SoD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

Náklady soupisu celkem 366 317,26
0 1 Zemní práce 135 183,60

1 X 1222027.02 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 94.000 137,001 12 878,00

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř, 3 za lepivost m3 52,000 23,00 1 196,00

3 X 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,000 49,00 [ 4 606,00
4 K 167101102 Nakládání výkopkju z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 94,000 41,00 j 3 854,00

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sklát&u nebo mezlskládku do 1 km se složením t 150,400 189,00 28 425,60
6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 105,600 18,00| 37 900,80
7 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 150,400 308,00] 46 323,20

D 5 Komunikace pozemní 113 720,00
s K 564B5111T Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 155.000 119,00 18 445,00
9 X 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 155,000 166,00 25 730,00

10 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací U 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 140,000 208,00 29 120,00

11 M 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní m2 147,000 275,00 40 425,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 255,00
I12 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z
betonu prostého

m 55,000 209,00 11 495,00

i13 M 59217C17 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 40,000 167,00 6 680,00

i n M 113207000 x -vybourání obrub pro zpětně použití m 20,000 154,00 3 080,00

D 998 Přesun hmot 78 715,00
i '< K 998223011 1 Přesun hmot pno pozemní komunikace s krytem dlážděným ‘ 455,000 173,00 78 715,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 17 443,65
16 K 065002000 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným % 2,000 3 4B8.73 6 977,46
17 K- 071002000 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným % 1,000 3 488,73 ř 3 488,73
18 K 030001000 Přesun hmot pro pozemní komunikace $ krytem dlážděným % 2.000 3 488,73 6 977,46

Celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

366 317 Kč
76 927 Kc

443 244 Kč
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

01: Úprava plochy pro venkovní učebnu ZŠ Kuncova

001: Zemní práce
1 275 113

662 347
1. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,038 122,00 371
2. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,938 638,00 598
3- 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - X6 m2 135,0 19,00 2 565

4. 181111112 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 - X7 m2 260,0 49,00 12 740
5. 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 135,0 28,00 3 78Ď1
6. 182201101 Svahování násypů m2 260,0 43,00 11 180 I
7. 181301102 Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 135,0 32,00 4 320
8. 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 175,0 69,00 12 075
9, 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 46,5 1 005,00 46 733

10. 184911161 Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 27,0 62,00 1 674
11. 184911162 Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 78,0 149.00 11 622 i
12. 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 108,0 30,00 3 240
13. 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 97,0 66,00 6 402
14. 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 21,0 844,00 17 724
15. ,10391100 kůra mulčovací VL m3 22,55 725,00 16 349
16. 18410380R Úprava dna vsakovacího objektu vhodnými rostlinami (vrba, okrasné trávy) - X6 m2 135,0 897,00 121 095
17. 18410381Ř Úprava svahů vsakovacího objektu, osázením nízkými okrasnými rostlinami - X7 m2 120,0 934,00 112 080
18. 18410382R Úprava svahů vsakovacího objektu, osázením nízkými okrasnými rostlinami - X5 m2 140,0 856,00 119 840

i___ !3l 184103Q0R Umístění solitérních kamenů - X6 kus 11,0 14 360,00 157 960

002: Základy 263 600
í 1.) 23321112R Zemni vrut pro dřevostavby - ukotvení nosné konstrukce venkovní učebny - zemní vrut Krinner podle návrhu 

dodavatele - X2
kus 20,0 9 440,00 188 800

2. 12000000R Zřízení příjezdové plochy pro instalaci zemních vrutů kpl 1,0 41 200,00 41 200
I 3. 12000001R Vybourání manipulační plochy s odklizením, obnoveni povrchu po instalaci zemních vrutů kpl 1.0 33 600,00 33 600

099: Přesun hmot HSV 49 415
1. 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 37,866 997,00 37 753
2. 998231431 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m t 37,866 308,00 11 663

762: Konstrukce tesařské 204 008
1. 762952031 Montáž teras z prken z dřevin tvrdých lepených broušených bez povrchové úpravy - X3 m2 18,5 436,00 8 066
2. {61198110 Prkna drážkovaná terasová sibiřský modřín m2 20,35 921,00 18 742
3. 762751110 Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - X3 m 42,0 86,00 3 612
4. 61198115 Hranoly pod terasy sibiřský modřín 80/120 mm, hoblované m 46,2 304,00 14045
5. 762751120 Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 36,5 133,00 4 855

Stránka 1 z 2



Poř.Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

6. 61198116 Hranoly pod terasy sibiřský modřín 140/120 mm, hoblované m 37,51 593,00 22 243
7, 762751130 Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 7,3 148,00 1 080
8. 61198117 Hranoly pod terasy sibiřský modřín 140/180 mm, hoblované m 8,03 901,00 7 235
9. 762751140 Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 40,172 173,00 6 950

io7l 61198118 Hranoly pod terasy sibiřský modřín 160/220 mm, hoblované m 44.189 1 155,00 51039
11. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 2.614 690,00 1 804
12. 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kpl 1,0 4 420,00 4 420
13. 76222214R X4 - jednoduché zábradlí v = 1 m (dřevěné sloupky a madlo, výplň lano nerez m 5,4 9 230,00 49 842
14. 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,13 1 964,00 10 075

783: Nátěry___________________ _________________________________ _____________ ___________ ______________ _________ _______ 23 566
1. 783264101 [Základní jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí m2 70,983 124,00 8 802 |
2. 783268111 Lazurovací dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí m2 70,983 208,00 14 764 í

V03: Zařízení staveniště 24 059
u_........V 030001000 Zařízení staveniště % 1,0 12 029,37 12 029 i

2. 034002000 Zabezpečeni staveniště % 1,0 12 029,37 12 029 i

V04: Inženýrská činnost 12 029
1. 1040001000 Inženýrská činnost % 1,0 12 029,37 12 029 |

V06: Územní vlivy 12 029
1- 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,0 12 029,37 12 029 i

V07: Provozní vlivy 12 029
I 1- 071002000 Provoz investora, třetích osob % 1.0 12 029,37 12 029 |

V09: Ostatní náklady 12 029
i i.i 090001000 [Ostatní náklady % 1,0 l 12 029,37 12 029]
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1-159-18
Stavba: Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova

K50: óžz 5 CC-Cz:
Místo: Kuncova 1580/1, Praha 5 Datum: 18.3.2019
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
Z6tD stavební společnost, spol. s r.o. DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy LIRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS* a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

Cena bez DPH 3 436 146,42

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
3 436 146,42

0,00

Výše daně
721 590,75 

0,00

jCena s DPH V CZK 4 157 737,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-159-18

Stavba: Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova

Místo: Kuncova 1580/1, Praha 5 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Z&D stavební společnost, spoL s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
1 159 18 Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ 

Kuncova
VRN Vdlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2

18.03.2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s.DPH [CZK] Typ

3 436 146,42 4 157 737,17

3 146 946,42 

289 200,00
3 807 805,17 STA

349 932,00 STA

z.*/



Příloha č. 1A SoD
Krycí list nabídky veřejné zakázky

„Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní 
učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova"

P13-06782/2019

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ zadavatele: 
Zastoupený:

Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
00241687
RNDr. Marcelou Plesníkovou

Účastník(ci):
Název: Z&D stavební společnost, spol. s r. o.
Sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ / DIČ: 452 44 618 / CZ45244618
Bank. spojení/č.ú.
ID datové schránky 345ub2a
Zastoupený (jméno a příjmení): Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem 
Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, 
smlouva o sdružení apod.): statutární orgán

Kontakty v průběhu zadávacího řízení 
Jméno: Ing. Jaroslav Mikan 
Telefon: 286 852 267 
Mobilní telefon: 602 311 303 
E-mail: zd@zd.cz. mikan.iaroslav@zd.cz

Nabídková cena

Účastník bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu 
zadávaci ihůty

V Praze dne 18. 3. 2019

podpis oprávněné osoby za účastníka

mailto:zd@zd.cz
mailto:mikan.iaroslav@zd.cz


Příloha

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

Z & D Stavební společnost spol. s r.o.
Sídlem: K Rybníčku 13,190 15 Praha 9, Satalice 
IČ: 452 44618

pojistitel UNÍQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzeni o uzavření pojistné smlouvy 
č. 2730900492 o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a 
UCZ/Odp/10 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního 
rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu pojistné smlouvy, s vyloučením této činnosti:

- Pr ojektová činnost ve výstavbě

Počátek pojištění: 8. 8.2010
Konec pojištění: 8. 8. 2011, s automatickým prodlužováním
Aktuální pojistný rok: 8. 8. 2018 - 8, 8. 2019

Rozsah pojištěni:
Základní pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojistná částka: 57.000.000 Kč
Spoluúčast; 5.000 Kč
Územní rozsah: Česká republika

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 
Limit plnění: , 57.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní rozsah: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných
Limit plnění: 200.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní rozsah; Česká republika

UNlQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136,160 12 Praha 6 
Telefon: +420488 125 125 
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, víožka 2012. I
www.uniqa.cz

Důvěrné

http://www.uniqa.cz


Pojistné je řádně uhrazeno.

Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti

UNIQA pojiSfovna, a.s.
Evropská 136,160 T2 Praha 5 
Telefon: +420 488 725 125 
\Č: 49240480
Zapsána u Městského soud;j v Praze, oddíl B, vložka 2012, 2
www.unlqa.cz

rv« ,x—x

http://www.unlqa.cz
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