
SMLOUVA O DfLO 

I. 
SMLUVNf STRANY 

: Fakultnr nemocnice Olomouc 1. Objednatel 
Se sídlem 
IC 

: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
: 00098892 

DIČ : CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD. 
Bankovní spojení : česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 

jako objednatel díla (dále jen "objednatel" nebo obecně jen "smluvní strana") 

a 

2. Zhotovitel : OHL ŽS , a . s . 
Sesídlem :Bure šova 938/17, Veveří , 602 00 Brno 
I Č :46342796 

DIČ :CZ46342796,plátceDPH 

zapsaný vOR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6 9 5, 
zastoupený : Ing. Jiřím Calábkem, MBA , výr obnim manažer em Di vize ~1 -
Mo r a v a , na zá kladě p lné moci 
Bankovní spojení: ČSOB , 8 0 10-5 03 087443/0300 

Telefon :585 100 335 

fux :585 100 330 

e-mail :divizeolomouc®ohlzs.cz 

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen "smluvní strana") 

3. Ve vzájemném styku obou smluvnfch stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízen í činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo j iných podkladů pro placení, 
potvrzován( zápisů o předání a převzetí díla nebo j eho částí, zmocněni jednat za: 

objednatele 

zhotovitele 

4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o 
dílo. 

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujicích zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějšfch pfedplsů 
(dále jen "Občanský zákonfk" ) 

uzavírají 

SMLOUVU O DÍLO 
na zhotoveni stavby 

(dále jen "smlouva" či 11tato smlouva") 
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"STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ HALY V OBJEKTU ,.A"- Z.NP" 

ll. 
ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

111. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného 
touto smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "STAVEBNÍ ÚPRAVY 
DOSPÁVACÍ HALY V OBJEKTU ,.A"- Z.NP" a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 
za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem" STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ 

HALY V OBJEKTU .,A"- 2.NP", na jejímž základě je tato smlouva uzavřena. 

IV. 
DÍLO 

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 
sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu " STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ HALY V 
OBJEKTU .,A" - 2.NP" ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle výkazu výměr na provedení díla tvořící přílohu č. 3 této 
smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele - projektové dokumentace pro stavbu - tvořící 

přílohu č. 2 této smlouvy a ujednání objednatele a zhotovitele. Součástí stavebních úprav jsou také nové rozvody 
medicinálních plynů do stávajících a nových lůžkových ramp. Dodávka nové lůžkové rampy není předmětem díla. 
Zhotovitel zajistí součinnost a připravenost pro dodavatele technologie lůžkových ramp. 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými 
souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v 
nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné. 

3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a 
povahou díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl 
možnost se zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 
které podle sdělení českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

s. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 
dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 
provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

i i. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
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iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 
k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování 
návodu ke správnému užívání stavby 

iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných 
výkopů a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských 
sítí během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla 
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 
viii. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xi. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikací a to jak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání Stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům - pověřeným 

orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, .... ) 
xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 

kontrolní orgány 
xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 

spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví české republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky 

6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, 
atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN I EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících 
úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby 

7 . Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je rovněž měsíční průběžné zhotovování dokumentace 
skutečného provedení díla a závěrečné předání v počtu 3 pare v tištěné formě a lx v elektronické podobě na nosiči 
CD v rozsahu týkajícím se předmětu díla dle této smlouvy a v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové 
dokumentace v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v rozsahu 
potřebném pro vydání kolaudačního souhlasu. 

8. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

9. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 
v projektové dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 

10. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou, ani je zhotovitel nemohl zjistit při prohlídce staveniště, a 
objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 
v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 
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12. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 
z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření včetně důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s 
důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí 
být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po 
jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

v. 
DOBA A M[STO PlNENf 

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujícfch termínech: 

datum zahájení provádění díla: 15. 7. 2019 
datum dokončení a předání díla: do 15. 8. 2019 

Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 
stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však 
oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo 
namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této 
smlouvy. 

2. Místem plnění stavby je: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, část obce Nová ulice, na 
pozemku parc. č. st. 2346, v centrální části areálu Fakultní nemocnice Olomouc. 

3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 
zhotovené dílo převzít a zaplatit. 

s . Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 
objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku 
přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. V takovém případě se doba plnění 

prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění. 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění. 
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Vl. 
CENAZA DÍLO 

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisu a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré 
práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO. 

Celkem bez DPH 3 991 339,51 
/slovy: třimiliony devětsetdevadesátj ednatisíc 

padesátjedna haléřů 

,-Kč 

třistatřicetdevět korun 
korun českých bez DPH/. 

************************************** 
2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 

montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. 
Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. 

3 . Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatku v položkovém rozpočtu. 

4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních 
objektu a provozních souboru slouží k vykazování finančních objemu provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn. 

5 . Zpusob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtu, 

i i. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladu stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vuči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 
stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vuči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně 
zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby 
nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavku objednatele, a to způsobem pro 
změnu této smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladu či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

7. V případě změny ceny díla z duvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě 
o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně. 

8. V případě vzniklé vícepráce- méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací - méněprací a zpracování předmětných změnových listu musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel. 
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Vll. 
PLATEBN[ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou 
konečnou fakturou, dle uskutečněného zdanitelného plnění, daňovým dokladem, vystaveným na základě 

objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací -lx v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x 
v excelu a na elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele). 

2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 
odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli 
k opětovnému odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel 
vystavit fakturu, jejíž přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za 
uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 
provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle§ 29 ZDPH. 

S. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat interní 
evidenční číslo VZ-2019-000639. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od uskutečnění a předání či 
převzetí díla jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Elektronická verze faktury musí být zaslána ve formátu pdf. 
na e-mail: fin@fnol.cz včetně všech souvisejících příloh. 

7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle§ 92eZDPH, musí být toto 
na daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 

10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby 
v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, 
ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny 
objednatele. 

ll. Provedené práce budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny díla bude 
objednatelem pozastaveno a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 

i. S% pozastávky (S% z ceny díla) na základě předání díla s výrokem "bez závad bránících užívání" a všech 
dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. 
Podmínkou úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky 
oboustranně odsouhlaseným předávacím protokolem 

ii. S% pozastávky (S% z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je 
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písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 

odsouhlaseným protokolem o odstranění vad a nedodělků 

12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 
pfsemné výzvy s prokázáním splnění jednot livých podmínek. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude vystavovat na samostatných fakturách společně se soupisy prací tyto dodávky: 
nábytek pevně spojený se stavbou 
nábytek volně stojící 
spotřební materiál 

Vlil. 
PODMfNKY PROVÁD~Nf DfLA 

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečf, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. Vl. této 
smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 
díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 

3 . Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou pec1, 
v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a 
splňovalo požadovaný účel a chránit dflo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

4 . Ke vstupu na staven iště v průběhu provádění dfla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 
stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 

s. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy 
bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně 
zápisem ve stavebnlm deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku 
prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíše obě smluvnf strany. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

6 . V p~lpadě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohHdce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentaci, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu pfedá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 

7 . K projedná nf podstatných skutečností plněn i této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 
k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní 
dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvnfmi stranami, zpravidla j ednou týdně. Kontrolní dny svolává 
objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěn ích, přijatých závěrech a jejich 
plnění pfsemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvnf strany, pokud na jejich základě nedochází ke 
změně smlouvy o dílo. 

a . Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánován{ a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějšfch pfedpisú a právní předpisy jej provádějící, 
české technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmfnky určené touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dop lněni některých zákonů , ve znění pozdějších 

předpisů, a právnfch předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšlmi souvisejícími předpisy. 

9. Zhotovitel provádí dflo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů). Při provádění díla je zhotovite~ze kvalifikované odborníky a odborný dohled. 
Zhotovitel do pozice "Stavbyvedoucí" jmenuje----· který bude na stavbě přítomen v průběhu 
realizace celého dlla. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k výkonu této činnosti 
dle zvláštních p~edpisů /autorizace v příslušném oboru/. 
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10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného, Projektu organizace výstavby a tak, aby byl 
v maximálním možném rozsahu zachován chod a provoz budovy a v ní se nacházející zdravotnická pracoviště. Před 
zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před 
zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění 
všech souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. 
V této souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. 
Zhotovitel bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku 
činností s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel 
veškeré bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží 
bouracích prací po 20. hodině večer. o víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. 
Bourací práce ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž 
se provede zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

IX. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 
součinnost spočívající především v tom1 že: 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
./ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních, 
./ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
./ veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
./ připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu 
trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo 
zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou 
k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se 
sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a Vl. této smlouvy, 

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě, 

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v aktuálním znění (dále též "zákon o zadávání veřejných zakázek") uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 
v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a který je v příloze č. S této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za 
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje 
předat objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé 
přistoupili svým jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli 
v části jejich poddodávky. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít 
vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla, 

ví. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli, 

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady objednatele, zúčastnit se provedení 
vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit, 

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností, 
xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 

a postupem provádění prací. 

4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu 10.000.000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze strany 
objednatele požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch objednatele nebo 
banky/jakéhokoliv jiného subjektu, který bude na řádném právním základě případně poskytovat objednateli 
prostředky k financování ceny díla. Vinkulace bude provedena v souladu s formálními a obsahovými požadavky 
osoby, v jejíž prospěch má být realizována. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení příslušné žádosti 
objednatele uzavřít s objednatelem a subjektem, v jehož prospěch má být vinkulace realizována, smlouvu o 
postoupení pojistných plnění/ smlouvu o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (popř. obdobnou smlouvou) a 
zajistit a doručit objednateli či osobě, v jejíž prospěch je vinkulace provedena, potvrzení takovéto vinkulace 
pojistného plnění ze strany příslušné pojišťovny. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, předložit objednateli 
pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, 
která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost 
neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli či osobě, v jejíž prospěch bylo 
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vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel doloží spolu s pojistnou 
smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného. 

7 . Veškeré náklady spojené s tímto pojištěnfm (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnu se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu ode dne převzetí díla bez vad o nedodělku objednatelem do uplynutí sjednané 

záruční doby udržovat bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy ve výši 12.000.000,- Kč. 

Záruční listiny dle tohoto ustanovení, zajišťující řádné plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel 

povinen předat objednateli do 7 dnu ode dne sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělku. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli záruční listiny odpovídající bankovní záruce dle tohoto 

ustanovení, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

ll. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušné bankovní listiny odpovídaly 
svým obsahem ujednáním tohoto článku smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání 
bankovní záruky, tj. zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 nebo § 2035 
občanského zákoníku a tedy bez nutnosti výzvy věřitele dané dlužníkovi k plnění jeho povinností, v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. 

12. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením záručních listin objednateli dle předchozích ustanovení této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

13. Objednatel vrátí zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti /14/ kalendářních dnu po skončení platnosti 

bankovní záruky. Zhotovitel je povinen do čtrnácti /14/ kalendářních dnu po každém čerpání bankovní záruky 

objednateli doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná 

bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany 

zhotovitele. 

XI. 
JAKOST DfLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 

dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladum k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkum kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými 
právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupu stanovených platnými i 
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné 
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a 
technických požadavku na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této 
projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné. 
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4. v případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 
použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

s. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 
při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

6. Vzorky: 

a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 
výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků. 

b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 
všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak 
neučiní, je to považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 
vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDI příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDI a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDI po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku. 

e) Pokud TDI s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 
lhůtě stanovené TDI navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 
vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv 
použity pro účely porovnávání v průběhu provádění díla. 

g) Objednatel anebo TDI jsou oprávnění odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 
ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud 
jejích vlastností nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, 
apod. Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDI objednatele a za objednatele odsouhlasí 
projektant. Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo 
analýz, případně í s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo 
zhotovitelem objednateli uhrazeny. TDI a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby. 

h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel 
písemně neschválí jejích příslušný vzorek. Porušení této povinností bude považováno za podstatné 
porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 
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i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 
provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy 

k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých věcí určených 

k zabudování do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel 

povinen zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: "Zařízení a 

materiál"), nechá objednatelem předem písemně schválit: 

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 

(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku lil. této 

smlouvy, a dále 

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku lil. 

této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a 

krytin), pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále 

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 

jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

I) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 

dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku. 

m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 

objednatel písemně jinak. 

n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 

povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 

usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 

příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 

výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není Objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do odstranění 
poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. 

2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 
ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Z deníku nesmí byt 
vytrhovány stránky s originálním textem. Každý zápis musí byt podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 
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3. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 

i. pracovnících/ jmenný seznam 
ii. časovém postupu prací a jejích jakosti, 
iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 

kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 
iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. 

4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.). 

S. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ kalendářních dnů od 
provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale 
přístupný objednateli. 

7. Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou 
kopii v průběhu realizace díla. 

8. Originál stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

XIII. 
STAVENIŠTE 

1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen "staveniště") tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při 

provádění díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 

4. Zhotovitel vždy k poslednímu dni v měsíci provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, 
který na základě těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity 
jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a 
elektřiny mají splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

S. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 
nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 

6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z něho 
veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla. 

8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode 
dne předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných 
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zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo 
provádění díla. 

9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a 
kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze 
osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). 
Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. 

10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 

ll. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na 
ostatních plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně 
k zjednání nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a 
odstranění odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné 
veškeré sankce, poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti 
zhotovitelem uhradí zhotovitel. 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAV[ A POŽÁRN[ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 
nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3 . Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby.(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném zněnij. 

4 . Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním 
bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce 
a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 

s. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany 
zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele 
včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 
prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta 
elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných 
předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je 
zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 
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7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 
štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání 
výstražných reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní 
obuvi u všech svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

s. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 
a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 
objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 
pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost 
zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen 
předat objednateli podepsaný "Záznam o úrazu". Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti 
zaměstnance zhotovitele. 

12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 
pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto 
zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. 
V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou 
vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce 
objednatele pro věci technické- stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno 
pouze na vyhrazených místech k tomu určených. 

13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 
ČSN. 

14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 
podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů. 

Povinnosti zhotovitele: 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškolení o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 
23, 24 a 2S vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánům, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, 
které souvisejí s prováděnými činnostmi, 
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viíi. členit provozované činnosti podle požárního nebezp~či, jak j e uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, v platném znění. 

15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce 
v souladu se sazebníkem pokut, který je v příloze č. 1 této smlouvy. 

1 

XV. 

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVN(CH STRAN 

jsou oprávněni ke všem úkonům, týkajfdm se provádění díla - účastní se předání 
staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle 
smluvních podmínek, technických norem, jiných právnlch předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních 
rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizeni staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a 
oprávněn i ověi'lt, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně 
provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a vvkonů. Jsou dále oprávněni řešit technické 
problémy prl prováděni dlla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce převzít předmět 
díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl fi nanční či 

věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

2 . Stavebnl dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 

3. 
stavbyvedoucí, tel. , jsou s objednatelem týkající se 
provádění dlla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat 
dodatky k této smlouvě. 

XVI. 
PŘEDÁNf PŘEDM~U DfLA 

1 . Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez 
vad a nedodělků. Součásti splnění díla je provedeni všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzlt dflo s vadami nebránídmí 
užlvánf. Nicméně objednatel není povinen převzít dilo s vadami a nedodělky. 

2 . Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovnlch dnů před očekávaným dnem předáni 
o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tř í /3/ pracovních dnů 
od doručeni tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předáni dfla, nebo navrhne nový termín tak, aby 
nedošlo k překročeni sj ednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů 
od doručen( oznámeni zhotovitele o jeho připravenosti provést předán í díla do navrhovaného data nesdělí novv 
termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předáni díla souhlasf. 

3 . Všechny doklady, jimiž je zhot ovitel povinen dokladovat řádné provedeni díla (etapy díla) připraví a u přejímac ího 

řízeni z.hotovltel objednateli před l oží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text- doc a pdf, výkresy -
dwg a pdf. ( naskenované a jednoznačně ident ifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu 
li. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně .,Prohlášení zhotovitele o 

jakosti a úplnosti díla'', které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu pracf, 
v. zápisy o provedených revizích a provoznfch zkouškách, 
vl. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) mfsta a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 
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viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 
ix. originální kopii stavebního deníku, 
x. doklady o zaškolení obsluhy 
xi. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících 

splnění požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů 
a požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xii. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání 
dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 

s. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a 
zahrnuty do Harmonogramu prací. 

6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 
způsobu jejich odstranění. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 
výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak 
stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je 
vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše 
protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se 
uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 

opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně 
nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DfLO- ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 
části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla ( záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu 
o předání a převzatí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne 
předání a převzatí díla. 

2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 

4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 
nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 
email d.iv.i.ze.óioll16uc@6JiJ.zs .... G.:Z.· avšak pouze v rámci záruční doby. v reklamaci musí být vady popsány 

,- •'h ---- -------- ,._ .... _____ , -- -.. -. -- -- "" ' ·-.----" '•" ----

a uvedeno, jak se projevují. 

6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 
nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do deseti /10/ kalendářních 

Strana 17 (celkem 24) 



dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o vadu havarijní, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad bude smluvními 
stranami sepsán protokol. 

7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 
má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou 
má objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit. Tyto náklady mohou být započteny oproti zádržnému. V případě, 
že náklady na takto odstraněné vady hodnotu zádržného převýší, objednatel vystaví zhotoviteli fakturu na náklady, 
které zůstatek zádržného převyšují. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 
zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislostí s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit tyto v plné výší. 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel. 

2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z jakých příčin 
k tomu došlo. 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 
převzetí celého díla objednatelem. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 
nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

S. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 

6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší mocí. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratítelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečností. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. 

XIX. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za první den prodlení a dále 0,2 %z ceny díla dle 
této smlouvy za druhý a každý další i započatý den prodlení. 
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2. Pro případ, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se poddodavatelským schématem, uvedeným 
v příloze č. S této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,· Kč za každý 
jednotlivý případ. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 
sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

4 . Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ 
pokutu ve výši dle Sazebníku pokut, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

5. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každý zjištěný případ. 

6. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou 
zjištěnou vadu. 

7. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

s. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou 
vadu. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

XX. 
ODSTOUPENf OD SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, 
která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 

3 . Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 
k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla 
(postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

4 . Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 
soudem o úpadku druhé smluvní strany. 

5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 
smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení 
smluvních sankcí, na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
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XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za 
doručený: 

i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 

ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější1 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se 
považuje zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁN[ 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 
dodatku k této smlouvě o dílo. 

2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

3 . Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanským zákoníkem. 

4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 
dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

s. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo 
jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat. 

6. Dle§ 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 

okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

7. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se vylučuje. 

8. Tato smlouva nabývá platností podpisem obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 
dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 
uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém 
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případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení 
věcného i právního účelu uzavfené smlouvy. 

ll. Tato smlouva je provedena ve čtyřech /4/ vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě /2/ obdrží objednatel a dvě 
/2/ zhotovitel. 

12. Nedilnou součástí této smlouvy jsou tyto dokumenty - prllohy: 
1) Sazebník pokut 
2) Projektová dokumentace stavby 
3) Oceněný výkaz výměr 

13. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle ust. § 
5 písm. e se zakazují. 

V Olomouci, dne ...... 0.2 .. ~9.?.~ ... ?.9.1~ ..... . v Olomouci, dne 2. 7. 2019 

Přfloha č.l 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 

A) Pravidla udělováni pokut: 
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1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též .,BOZP, PO a OŽP) se zhotovitel zavazuje uhradit níže 
uvedené smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 
pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 
nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
orientační dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové 
látky. Takový zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 
Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

S. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 
sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 
Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 
pokuta udělena přím() zhotovit~li nebo jeho poddodavatelům. 

8. Objegnatel může uplatnit ,veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 
požární ochrany• a ochrany žiliďtního' prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 

Příloha č.l 

B) Přehled pokut: 
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Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Porušení zásad bouracích prácí- NV 591/2006 Sb. 

Porušení zásad práce strojů a zařízení- NV 591/2006 Sb. 
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 
Porušení zásad pří betonářských a souvisejících pracích- NV 591/2006 Sb. 
Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině- NV 591/2006 Sb. 

Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 
Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 

Porušení zásad práce s žebříky- NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 
Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 
Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování- NV 591/2006 Sb. 

Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování- NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 
Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací- NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 
Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 
Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 
Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při 
jeho vyšetřování objednateli. 
Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 
Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
-paušální částka. 

ochranu před havárií a povodněmi, 

nakládání s a CHLP. 

č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 

Porušování 
dokumentaci 

zatmtta o ochraně přírody Sb. v interní 

I . 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci I . 
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5.000,-Kč 

10.000,-Kč 

10.000,-Kč 

10.000,-Kč 

10.000,-Kč 

10.000,-Kč 

10.000,-Kč 

10.000-,Kč 

10.000,-Kč 

15.000,-Kč 

15.000,-Kč 

15.000,-Kč 

20.000,-Kč 

20.000,-Kč 

20.000,-Kč 

20.000,-Kč 

20.000,-Kč 

25.000,-Kč 

30.000,-Kč 

35.000,-Kč 

15.000,-Kč 

15.000,-Kč 

20.000,-Kč 



Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 25.000,-Kč 

vyšetřování objednateli. 
Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000,-Kč 

Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000,-Kč 

Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 35.000,-Kč 

opatření- paušální částka. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2019_03_31 
Stavba: Stavební úpravy dospávací haly v Objektu A- 2NP 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 5.4.2019 

Zadavatel: IC: 00098892 
Fakultní nemocnice Olomouc DIČ: CZ00098892 

Uchazeč: !C: Vyplň údaj 
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: !C: 05455618 
Living future s.r.o. DIC: CZ05455618 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 
Soupis pracf je sestaven s využitfm Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS úRS' a úrovnf pl'fslu~ného kalendáfnfho pololetl. Veškeré další informace vymezujfcf popis a podmfnky použit! těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pFfmo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmfnky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snfžená 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
3991339,51 

0,00 
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3991339,51 

\f<jt.edaně 

838181,30 
0,00 

4829520,81 



REKAPITULACE OBJEKTů STAVBY A SOUPISŮ PRACf 

Kód: 2019 03 31 

Stavba: Stavební úpravy dospávací haly v Objektu A- 2NP 

Místo: Datum: 5.4.2019 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: Living future s.r .o. 
Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 3 991 339,51 4829 520,81 

SOOO VRN 56000,00 67760,00 STA 
S001 Bourací práce 160 749,90 194 507,38 STA 
S002 Nové konstrukce 874387,98 1 058009,46 STA 
S003 Vytápění 8219,78 9945,93 STA 
S004 Silnoproudé instalace 1 291394,90 1 562 587,83 STA 
S005 Medicinální plyny 191 628,00 231 869,88 STA 
S006 Zařizení Zll 34497,95 41 742,52 STA 
S007 Vzduchotechnika 969246,00 1172 787,66 STA 
SOOB Slaboproudé instalace 277580,00 335 871,80 STA 
S009 Interiér 127 635,00 154438,35 STA 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI 
stavba: 

Stavební Opravy dospávacf haly v Objektu A- 2NP 
Objekt: 

sooo-VRN 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyprn Odaj 

Projektant 
Living future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
D!C: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

Základ daně Sazba daně 
56 000,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.42019 

00098892 
CZ00098892 

VyptnOdai 
vyp1n Odaj 

05455618 
CZ05455618 

56 000,00 

Výše daně 
11760,00 

0,00 

67760,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy dospávací haly v Objektu A - 2NP 

Objekt 
SOOO-VRN 

Mls to: 

Zadavatel: Fakultnl nemocnice Olomouc 
Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód drtu - Popis 

Náklady stavby celkem 

VRN - Vedlejšf rozpočtové náklady 

VRN1 - Prllzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zal'lzeni stavanir.té 

VRN5 - Finane.>i náklady 

VRN6 - územní vlivy 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana4z50 

5.4.2019 

Uving future s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

56 000,00 

56 000,00 

5 000,00 

20 000,00 

1 000,00 

30 000,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební Opravy dospávaci haly v Objektu A- 2NP 

ObJekt: 
SOOO·VRN 

Mfsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Vypifi Odaj 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

o VRN1 Pruzkumné, geodetické a projektové práce 
K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby 

o VRN3 ZaMzenf staveniště 
2 K 030001000 Zaffzenf staveni!tě 

Popis 

3 K 032403000 Provlzomf komunikace • panelová plocha buňkovište 

4 K 034103000 Oplooenr stavenl§tě -kontejnery na odpad a suf 

o VRNS Finančnf náklady 
5 K 052103000 Rezerva lnvestma 

D VRN6 územní vlivy 
6 K 062002000 ztltené dopravní podmlnky 

Datum: 5.4.2019 

Projektant Llving Mure s.r.o. 
ZpraccvateJ: 

MJ Mncžstvl J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

56 000,00 

56 000,00 

5000,00 
souoo 1,000 5000.00 5 ooo.oo es úRS 2o19 01 

20000,00 
SOU DO 

1,000 5000,00 5 000,00 es ÚRS 2019 01 
SOÚOO' 

1,000 5 000,00 5000,00.eS ůRS201901 . 
oubor 1,000 10 000,00 10 000,00 es ÚRS 2019 01 

1 000,00 
SOUDO 

1,000 1 000,00 1 ooo.oo es ORs 201s 01 

30000,00 
souoo 1,000 30000,00 30 ooo.oo es ORs 2019 o1 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávacl haly v Objektu A - 2NP 

Objekt 

S001 - Bouraci práce 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vypl~ údaj 

Projektant: 
Uving future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH zákfadnl 
snlžená 

Cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
160 7 49,90 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.4.2019 

00098892 
CZ00098892 

Vypl~ údai 
Vypl~ údaj 

05455618 
CZ05455618 

160749,90 

Výše daně 
33757,48 

0,00 

194507,38 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Slavebnf Opravy dospávacr haly v Objektu A - 2NP 
Objekt: 

S001 - Bourací práce 

Mfsto: 

Zadavatel: Fakultnf nemocnlce Olomouc 
Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dHu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

PSV- Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhléřské 

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové 

Datum: 

Projektant: 
Zpraoovatel: 

Strena 7z50 

5.4.2019 

LMng future s.r.o. 

Cena celkem. [CZKl 

160 749,90 

112 521,14 

31 495,88 

81 025,26 

48 228,76 

8246,03 

2393,30 

36 750,20 

639,23 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavebni úpravy dospávaci haly v Objektu A- 2NP 

Objekt 
S001 - Bouracl práce 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Pt Typ Kód 

FakuKnl nemocnice Olomouc 

Vyplň 1ldaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

o 9 

K 949101111 

w 
w 

2 K 952086111 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

3 K 962086121 

w 
4 K 965042141 

vv 

5 K 965081213 

w 

6 K 968072245 

w 
7 K 968072248 

w 

8 K 968072455 

w 
w 

9 K 958082016 
w 

10 K 971052651 

w 

11 K 978059541 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Lerenl pomocné pracovnl pro objekty pozemnlch staveb pro zatlženl do 150 kg/m2, o vjtce ~eaenové 
podlahy do 1,9 m 
~demontěže" 22,89+4,23+115,68+8,84+0,9*11 ,375 
Součot 

Bouráni zdiva pfftek nebo vybouráni otvorů z plynoslllktrtu, slpomxu a ostatnlch nepélených zdlclch mate<!é\G 
o objemové hmotnosti do 500 _kg/m3, tl. do 150 mm 
"do nové mfatnosti pro zemfelé" 1,3*2,05 
"pfeklad nad otvorem~ 2*0, 14 
"BP03" (2,4+1,8)'3,5 
"otvoty" -0,9"2, 1 
"BP04" (2,4+3,555)'3,5 
Součot 
Bouráni zdiva pnček nebo vybouráni otvorů z plynoslllktrtu, slporexu a ostatnlch nepáiených zdlcfch materiákl 
o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 300 mm 
"BP04" 0,875*2.15 

Souránl mazanin betonových nebo z litého asfaltU tl. do 100 mm, plochy pl'es 4 m2 
"BP04" 6.84~·08 -
Sour.!nl podlah z dlaždic bez podkladniho lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplni spilr keramických nebo 
xyloiftoyých tl. do 10 mm, plochy pl'es 1 m2 
'BP04"8,64 
Vyb(itiréoil kovOV9ch rémů oken s kffdÍy, dvei'nlch zilubnl, vrat. stěn, osténl nebo obkladů okennlch rémG s 
kffdly jednoduchých, plochy do 2 m2 
0.9'2.1"2 
Vybour.!nl kovových rémG oken s kftdly, dvei'nlch zilubnl, vrat, stěn, ostěnl nebo obkladů okennlch rémO s 
kffdly Jednoduchých, plochy do 4 m2 
3"2, 1"1,3 
Vybour.!nl kovových ramo oken s kffdly, dvel'nlch zatubnl, vrat, Stěn, oslěnl nebo obkladťJ dvel'nlch zilubnl, 
plochy do 2 m2 
"BP02"0,796"2,1 
"BP03" +0,9"2, 1 

Vybour.!nl plastových rámů oken s kffdly, dvefnlch zatubnl, vratrému oken s kffdly, plochy pl'es 1 do 2m2 
1,2"1,6 
VYí)óur.!nl a proráženi otvorů v železobetonových pHčkách a zdech základových nebo nadzákladových. 
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 
0,875~. 1"0,3 
Odsekénl obkladů Stěn včetně otlufenl podkladnl omftky až na zdivo z obkládafek vnltfnfch, z jakýchkoliv 
materiéiíl, plochy pfes 1 m2 
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Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

5.4.2019 

LMng future s.r.o. 

MJ Množstvl J.cena (CZK] Cena oetkem [CZK] Cenová soustava 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

161,878 

161,878 
161,878 

36,598 

2,665 
0,260 

14,700 
-1,890 
20,843 
36,598 

1,661 

1,881 

0,707 
0,707 

8,840 

8,840 

3,760 

3,780 

8,190 

8,190 

1,690 

1,670 
1,890 

2,150 
2,160 

0,551 

0,551 

130,254 

45,60 

69,70 

332,00 

2660,00 

62,30 

1n.oo 

106,00 

280,00 

271,00 

6200,00 

89,40 

160 749,90 

112 521,14 

31495,66 

7 414,01 es ÚRS 2019 01 

3 262,84 es ůRs 2o19 01 

624,49 CS ÚRS 2019 01 

1 894,76 es úRS 2019 01 

550.73 es úRS 2019 01 

669,06 es ÚRS 2019 01 

864,52 es ÚRS 2019 01 

529,20 es úRs 2019 01 

585,36 • es ÚRS 2019 01 

3 416,20 es úRs 2019 01 

11 644,71.es ÚRS 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Mnotstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 'BP01" (0,425+7,925)"3,2 28,720 
w "o\voly" ~1.2"2, 1+0,9"2) -4.320 
w "BP03" 7 ,525"3.2 24,080 
w "otvory" ~0,9"2, 1) -1,890 
w "BP04" (2,25"2+3,93"2)"3,2+0,25"2"3,2 41,152 
w "otvory" -1,2"2, 1 ..2,520 
w "BP05" (4,555"2+5,025)"3,2 45,232 
w "otvory- 0,9"'2 1,800 
w Součet 130,254 

D 997 Přesun sutě 81 025,26 
12 K 997002611.1 Naklédénl suti a vybourantch hmot na dopravo! proslfedek pro vodorovné plemlstěnl t 27,722 105,00 2 910,81 es úRS 2o19 01 

13 K 997013211 Vnltrostaveoi§tnl dopmva suti a vybourantciJ hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (n*nlm po schodech) t 27,722 620,00 17187,84 es ůRS 2019 01 pro budovy a haly v'i§ky do 6 m 

14 K 997013219 Vni1rostavenlš1ni doprava suti a vybouran1cll hmot vodorovně do 50 m Pftpla1ek k cenam -3111 ai -3217 za 
t 277,220 66,60 18 462,65 es ÚRS 2019 01 

zvět§enou vodorovnou doprovu pl'es vymezenou dopravni vzdélenost za kaidých da!Aich i započa1ých 1 O m 
w 27,72.2""10 2n.220 

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouran~ch hmot na sklédku nebo mezisklédku se slotenfm, na vzdélenost do 1 km t 27,722 237,00 6 570,11 es ÚRS 2019 01 

16 K 997013509 Odvoz suti a vybouran1ciJ hmot na skládku nebo meziskládku se slotenJm, na vzdélenost Pftpla1ek k ceně za 
t 416,580 10,30 4 290,77 es ůRS 2019 01 kaidÝ dal!i I započatý 1 km pl'es 1 km 

w 27,772"15 416,580 

17 K 997013831 Poplatak za ufotenl stavebnlho odpadu na skládce (Sk!édkovné) směsného stavebnlho a demollčnlho 
t 27,722 1140,00 31 603,08 es ÚRS 2019 01 

zatnděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 

D PSV Práce a dodávky PSV 48228,76 

D 763 Konstrukce suché výstaVby 8246,03 

18 K 763121811 Demontát pfedsezantch nebo šachtov1c~J stěn za sédrokart~ desak s nosnou kollslrul<cf z oceló'rych m2 46,113 56,60 2 610,00 es ŮRS 2019 01 
orofliOjadnodu~ch. opláštěni jednoducné 

w "M2.50" (0,9"3,5"2+11,375"3,5) 48,113 

19 K 763431801 Demontaf podhledu minerál'nrho na zavěleném na roštu vlditefném m2 46,197 122,00 5 636,03 es úRs 2019 01 
w "'BP01· 0.9"11 ;J75 10,236 
w 'BP03"4,23 4,230 
w "BP04" 8.84 8,840 
w "BPPs· s,o25"4,sss 22,889 
w Součet 46,197 

D 766 Konstrukce truhlářské 2393,30 

20 K 766691914 Osta1nl práce~~ nebo zavMenJ kndeJ s pNpadntm ufoženlm a opětovnjm zavěšeofm po provadeni kus 1,000 25,30 25,30 es ůRS 2019 01 stavebnlch změn di'eYěn~ch dvelnlch, plochy do 2m2 
w "BP02" 1 1,000 
w "BP03" 1 1,000 

21 K 768812820 Demontéž kuchyňsk1c~J linek di'evělltch nebo kovo~ch vča1ně skfiněk UchycentciJ na stěně, délky do 1500 
mm kus 5,000 272,00 1360,00,esůRS201901 

w "BP03" 1 1,000 
w "BP02" 2 2,000 
w "BP05" 2 2,000 
w Součet 5,000 

22 K 765812840 Demontéž lruchyňs~ch tinek di'eYěntciJ nebo kov~ch Včetně sknnék uchycentciJ na stěně, délky pl'es kus 3,000 336,00 1 ooa,oo es úRs 2o19 01 
1800 do 2100 mm 

w celkem 6mb 
w 3 3,000 

D 767 Konstrukce zámečnické 36 750,20 
23 K 767134802 Demontfd stěn a pftčak z pleChu oplechováni stěn plechy šroubovan~i m2 0,600 66,40 39,84 es ŮRS 2019 01 

w "BP01" 3*0,2 0,800 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

24 K 767161850 Demonlážzábradll madel rovných m 3,000 142,00 42s,oo es úRs 2o19 01 
w "BP01"' 3 3,000 

25 K 767581803 Demontaf podhledů tvarovaných plechQ m2 115,680 87,90 10 168,27 CS ůRS 2019 01 
w "BPOr 11_s_,68 115,660 

26 K 767582800 Demontáž podhledů !OOtll m2 115,680 39,10 4 523,09 es úRs 2o19 01 

27 K 767632811 Demontáž posuvných dven z hllnlkových prolilO zdvižně nebo sklopně posuvných plochy do 6 m2 kus 1,000 2 410,00 2 410,00 es ŮRS 2019 01 
w "BP04·1 1,000 

28 K 767841800 Demohléž dvel'nlch zárubni odrezánlm od upevněni, plochy dveN do 2,5 m2 kus 1,000 233,00 233,00 es úRs 2o19 01 

29 K 767841812 Demohléž automatických dven \'jaky do 2200 mm llner>lnlch nebo teleskopických, !Ulky pl'es 1000 mm do 
kus 3,000 4650,00 13 950,00 es úRs 2019 01 

2000mm 
30 K R767811-1 Demonléž stanice polrubnl po§ly kpl 1,000 5000,00 5 000,00 es ÚRS 2019 01 

o 776 Podlahx povlakové 839,23 

31 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podlo8<y m2 4,230 49,40 208,96 es ÚRS 2019 01 
w "BP03.4.23 4,230 

32 K 776991821 Ostatnl práce odstraněni lepidla ručně z podlah m2 4,230 149,00 630,27 es úRs 2019 01 
w "BP03'4,23 4,230 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy dospávaci haly v Objektu A- 2NP 
Objekt: 

S002 - Nové konstrukce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 
livlng future s.r.o. 

Zpraoovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 
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Základ daně 
874387,98 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

v CZK 

Sazba daně 
21,00% 
15.00% 

5.4.2019 

00098892 
CZ00098892 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

05455618 
CZ05455618 

874387,98 

Výše daně 
183621,48 

0,00 

1058 009,46 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Slavba: 

Stavební úpravy dospávací haly v Objektu A- 2NP 
Objel<!: 

5002 - Nové konstrukce 

Místo: 

Zadavatel: FakuHnl nemocnice Olomouc 
Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dRu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV- Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletnl konstrukce 

6- Úpravy povrchů, podlahy a osazováni V9J>Inl 

9 - Oslatní konstrukce a pn!ce. boun!nl 

998- Pl'esun hmot 

PSV- Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché V9s\avby 

766 - Konstrukce truhláfské 

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové 

781 - DokonCovacl pn!ce - obklady 

783 - DokonCovacl pn!ce - nátěry 

784 - Dokonl:ovacl pn!ce - malby a lapety 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Datum: 

Projeklant: 
Zpracovatel: 
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5.4.2019 

Living Mure s.r.o. 

Cena celkem [CZKJ 

874387,98 

108 021,13 

5 001,01 

79066,99 

22 418,69 

1 532,44 

764416,85 

248050,46 

35988,29 

361 073,51 

45 893,89 

66 073,51 

615,76 

17 721,43 

1 950,00 



SOUPIS PRACI 
Stavba: 

Stavebnl úpravy dospávacl haly v Objektu A - 2NP 
Objekt 

S002 - Nové konstrukce 

Mlsto: 

2sdavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Vypln údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

o 3 
1 K 317121102 

2 M 59321131 

3 K 340271045 

w 
w 
w 

o 6 

4 K 612142001 

w 
w 
w 
w 

5 K 619991021 
w 

6 K 631311115 
w 

7 K 631311135 
w 

8 K 631319011 

9 K 632451103 

10 K 642942111 

11 M R553313901 

12 K 642945111 

13 K R64194131 

o 9 

14 K 949101111 

w 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletnl konstrukce 
Montáž prefablikovan~ch pfekladQ délky pfes 1500 do 2200 mm 

pfeklad ie/ezobeiDnovýRZP vyteheený 1590x140X190mm 

Zaz!IM<a o\Vonl v pNekách nebo stěnách pOfobelo~i tvémlteml plochy ples 1 m2 do 4 m2. objemová 
hmotnost 500 kglm3, lloUMl<a pNeky 150 mm 
~c~vere filtr" 0,9*2.05 
"dvele t:hodba"1,3"2,2 
Součet 

ŮpravypovrchQ, podlahy a osa2ovánl výplni . . 
Potaženi vnltfnlch ploch pletivem v plak nebo pruzlch, na plném podkladu sklovláknitýrn vllačenlm do tmelu 
stěn 
"dvefe fiHr" O,e-2,0~2 
"""*chodbo" 1 ,3'2,2'2 
"051ěnl t>outatr;oh -rů" (0,76+1,56-0,3.Q,3)"3.5+(0,87&>2"2,1)"0,3 
SouOO! 
Zak!yll vnllfnlch ploch plad zne!i!Měnlm včetně oblepenlm malll'skou páskou 
~ryt! stévajlcr rampy" 11,3 
Mazanina z betOnu prostého bez ~9Ch oárokO na prostfedl u. ples 50 do 80 mm tl. e 20125 
Mpo mfmos.ti pro zemfelé" 8,84*0,07 

Mazanina z betonu proslého bez ZVý~ných oárokO na prosttedl H. ples 120 do 240 mm tl. e 20125 
"otvor po potrubnf po§ tě" 0,5"0,5*0,15 

Pllplatek k ceném mazanin za Opravu povn;hu mazaniny pfehlazenlm, mazanina U. ples 50 do 80 mm 

Potěr cement~ samontvelaCnl ze s~ch směsltfOU§!I<y ples 5 do 10 mm 
·Osazováni zárubni nebo lémO ko~ dvelnlch lisovaných nebO z llhelnlkll bez dveinlch l<lfdel na 
cementovou maltu, _plochy otvoru do 2,5 m2 
zárubell ece/ovl! pro pórobeton 150 1250 
·Osazováni ocelových zárubni profipožámlch nebo prot!plynových dvel! do vynechaného otvoru, 
. s obetonovánlm, dvel! jednokNdlových do 2,5 m2 
D+M oken prolipoVmlch rozměru 1200x2300 (pfesný rozměr nutné ovělit na stavbě) 

Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 
L~l pomOCné pmcovnl pro objekty pozemnlch slliveo pro zaUienl do 150 kQim2, o vý!oe le§efloVé 
oodlahY do 1,9 m 
~montážea 0,9*11 ,375+10,93+4,26+124,62+11 ,27 

snna 13z50 

Datum: 

Projektant 
Zpraoovatel: 

5.4.2019 

Uvlng future s.r.o. 

MJ Množstvl J.oena [CZKJ Cena celkem [CZK] cenová soustava 

kus 

kus 

m2 

m2 

m 

m3 

m3 

m3 

m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

m2 

1,000 

1,000 

4,705 

1,845 
2,860 
4,705 

16,953 

3,690 
5,720 
7,5<3 

16,953 
11,300 
11.300 
0,619 
0,619 

0,038 
0,038 

0,619 

25,400 

1.000 

1,000 

2,000 

1,000 

161,518 

161,518 

200,00 

463,00 

922,00 

206,00 

4.76 

3670,00 

3350,00 

335,00 

272,00 

285,00 

1 460,00 

3500,00 

56 940,00 

45,80 

874387,98 

108 021,13 

5 001,01 
200.00 es ůRS 2019 01 

463,00 CS ÚRS 2019 01 

4 335,01 es ÚRS 2019 01 

79068,99 

a 492,32 es ůRs 2019 01 

53,79 es ůRs 2019 01 

2 271,73 es ÚRS 2019 01 

127,68 es ŮRS 2019 01 

549,67 es ÚRS 2019 01 

6 908,80 es ŮRS 2019 01 

265,00 es ÚRS 2019 01 

1450,00 

7 ooo.oo es ORS 2019 01 

56 940,00 

22418,69 

7 397.52 es úRS 2019 01 



PC Typ Kód Popis MJ Mno2slvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w Součet 161.518 

15 K 952901111 Vyč2těni budov nebo objektiJ pi'ed pi'edánim do uirvilniilu<loV t>YiOYé neilOob&insi<é Ýýstavby, svěllé Vj§ky 
m2 161,518 93,00 15 021,17 C5 ÚRS 2019 01 PQdiatl do 4 m 

w o $"11 ,375+10,93+4.26+124,82+11 .27 161,518 
w Součet 161,516 

D 998 Pl'esun hmot 1 532,44 
Pl'esun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydleni, výrobu a skdby s nosnou svislou konstrukci 

16 K 996014021 montovanou z diiců beton0Y9ch p!OOnjch nebo tyčových s jakýmkoliv obvodOY9m pláA!ěm kromě I 3,756 144,00 540,86 C5 ÚRS 2019 01 
•ryzdivaného,l bez piMtě vodorovné dopravnl vzdálenost do100 m, pro ~ll<l9"'1 a haly vlllepodiami, Vj§ky do 
Pi'esUn hmot pro budovy a haly občanské výstavby. bydleni, výrobu a skdby s nosnou sv161ou konstrukci 

17 K 996014090 montovanou z diiců betonovjch plo§njch nebo tyčovgch s jakýmkoliv obvodOY9m piM!ěm kromě I 3,756 264,00 991,58 C5 ÚRS 2019 01 
vyzdlvsného, i bez pléttě Plfplatek k cenám zs -ný pl'esun pl'es vyrnazenou neivět§f dopravnf 

o PSV Práce a dodávky PSV 764416,85 

D 763 Konstrukce suché vystavby 248050,46 

18 K 763111717 PffCka ze sádrokartonovgch desek ostatnf konstrukce a práoe na prfčkách ze sildri>kartonovgch desek 
m2 62,283 45,50 2 833,88 es ůRs 2019 01 základnl penetračnl nátěr 

w 2,923+29,68"2 62.283 

19 K 763121413 Stěrla pi'edsazemÚe sádrokartonovgch desek s nosnou konstrukci z ocelovgch profliO CW, UW jednodUše m2 46.113 611,00 28175,04 C5 ÚRS 2019 01 
opiMtěná deskou standar<lnl A ti.12,5 mm, bez Tl, El15 stěna U. 87,5 mm, profll75 

w "M2.so· (0,9~,5~+11,375"'3,5) 46,113 

20 K 763121455 Stěna pi'edsazená ze sádrokartonOY9ch desek s nosnou konstrukci z ooelovgch profliO CW, UW dvojitě m2 2,923 858,00 2 507,93 C5 ÚRS 2019 01 
opli!!!ténédesl<am1Pr<l!li>02ámfml DF u. 2x 12,5 mm, Tl u. 50 mm, El45, stěna u. 125 mm, proffi 100 

w "m~ _oylttd~fhc? pttn_Ellu~J0,675+0, 16)"3,5 2,923 

21 K 763181311 Výplně otvoru konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s pllslušenstvim pro pffčky kus 1,000 863,00 863,00 C5 ÚRS 2019 01 
výtky do 2,75 m nebo.zálě2e_dvernlho klfdla do 25 kg, s proflly CW a uw )ednokndlové 

22 M 55331542 zárube~ ocelová pro sádrokarlon 150 600 levá,pravi! kus 1,000 1 745,00 1 745,00 C5 ÚRS 2()19 01 

23 K 763431001 Montáž podhledu minerálnlho včetně zaVěšeného rofltu Vldftetněho s panely vyjfmatelnýml, velikosti panetO · m2 161,518 449,80 72 650,80'CS ÚRS 2019 01 
do0,36 m2 

w "M2.145"124,82 124,820 
w "M2.144. 4.26 4,260 
w "M2.143"10,93 10,930 
w "M2. 148" 11 ,27 11,270 
w "M2.50" 0,9"11,375 10,238 
w Součet 161,518 

24 M 5!1036529 deska podhledové mlnertilnl polodriltka jemné hladké des/nf/lrovalelnl nemocnll!nl bl/á 17x600x600mm m2 169,594 572,00 97007,77 C5 ÚRS 2019 01 
w 161,518*1,05 'Pfepočtené koeficientem mnobtvl 169.594 

25 K R763111417 Pffčka ze sádrokartonovgch desek s nosnou konstrukci z )ednoduchjch ooelovgch profliíl UW. CW dvojitě m2 29,681 1 235,00 36656,04 
,(Jpl~,št{!~á deskami standardnfmi A tl. 2 x 12,5 mm, El60, pfteka fl. 150 mm, profil100 Tl tl. 50 mm, Rw 55 dB 

w "sklad• 4,555"3,5 16,943 
w "čistici místnosf' (2,25+1,675)*3,5 13,738 
w Součet 29,681 

Pl'esun hmot pro konstrukce montované z desek sádrOkartonových, sádrovli!knllých, oementovfi!knllých nebo 
26 K 998763301 oementovgch stanovený z hmotnosti pl'esunovaného materiálu vodprovni! dopravnf vzdi!lenost do 50 m t 3,000 858,00 2 574,00 C5 ÚRS 2019 01 

. v objektech ~kY do 6 m 

27 K 998763381 Pl'esun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokarton0Y9ch, sádrovfáknltých, oementOV!i!l<nitýcli nebo 
t 3,000 429,00 1 287,00 C5 ÚRS 2019 01 

. cementOY9ch Plfplatek k ceni!m za pl'esun provi!děn~ bez použi!Imecllarizaoe pro jakoukoliV výtku objektU 

28 K 998763391 
Pl'esun hmot pro konstrukce montované z desek si!drokartonovgch, sádrovfá~ch, oementovli!knltých nebo 

t 3,000 650,00 1 950,00 C5 úRS 2019 01 
_ cemen~vých PHplatek k cenám za zvět!en~ pfesun pfes vymezenou dopravnf vzdélenost do 100m 

D 766 Kons!rukce truhlái'ské 35988,29 

29 K 786860001 Montáž dvelnich klide! dl'evén9ch nebo plastových otevfrav9Ch do ocelové zárubně povrchové upravených kus 1,000 591,50 591,50 C5 ÚRS 2019 01 jednoklldlav9ch, ~llky do 800 mm 
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena -·m [CZK] Cenová soustava 

30 M 61160192 dvefe dleVIIné vniffnl hladké plné 1kffdlé blfé 800x1970mm s Vlltracl mfftl:ou kus 1,000 5 720,00 s no.oo es ORs 2o19 o1 

31 K 766660022 Montáž dvefnlch klide! di'eVěných nebo plastových otevlra~ch do ot:eloVě Zárubně pro!lpožámlch 
kus 2.000 1 209.00 2 418,00 es úRs 2o19 01 jednokl'fdlových, ~lll<y pi'es 800 mm 

32 M 61165193 dvefe vniffnl protlpoUmlfoiiOvané 1kfldlé 900x1970mm kus 2,000 11466,00 22 932,00 es 0RS 2019 01 

33 K 766811116 Montáž kuchyňských inek korpusu spOdnlch skRněk na notfčl<y (Včetně vyrovnánQ, ~li1<Y Jednoho dffu pi'es 
kus 3.000 760.00 2 340.00 es úRs 2019 01 600 do 1200 mm 

34 K 766811152 MOntáž kuchyllských linek korpusu homlch skRněk šroubovanjch na stěnu. !li1ty jednoho dJJu ptea 600 do 
kus 3,000 611,00 1 833,00 es úRS 2o19 01 120Dmm 

35 K 998766101 Pi'esun hmot pro konslrul<ce truhlélské stanovený z hnwtnostl pi'esunovaného materiélu vodoroVné dopravnl t 0,070 760,00 54.60 es úRS 2019 01 
~álerlostdo 50 mv objel<lech ~ky do 6 m 

35 K 998766181 Pi'esun hmot pro konslrul<ce truhflllskě stanovený z hmotnosti pi'esunovaného materiálu Plfplatek k ceně za t 0,070 520,00 36,40 es ÚRS 2019 01 
_pi'esun prov.!děný bez použiti mechanizace oro ]akoukofiv ~ku objel<lu 

37 K 998766192 Pi'esun hmot pro konstrukce !nd11álské stanovený z hmotnosti pi'esunovaného materiálu Pl!platek k ceně za 
t 0,070 897,00 62,79 es úRS 2019 01 

zvět§ený pi'esun pi'es vymezenou nejVětlil dopravnl vzdálenost do 100m 

o 767 Konstrukce zámečnické 361 073,51 

38 K 767165111 Montáž Zábradlf rovného madel z trubek nebo tenkostěnných prolJIO ~bovánlm m 3,000 151.00 453,00 es úRS 2o19 01 

39 K 767190113 
MOntaz oprecnovanr a removanr oce1ovycn· KonstruKCI STen a srrecn z ocemvycn p1ecnu;· rs- pres· ·r !lu-oo lVU 
m~ 

m 0,600 90,20 54,12 es úRS 2019 01 
w 3"0.2 0,600 

40 K 767641112 Montáž automatických dveR poauvných. ~do 2200 mm lineámlch, ~llky pi'es 1000 do 1800 mm kus 2,000 8970,00 17 940,00 es ÚRS 2019 01 

41 M R5329131 
dvefe automatiCké vniffnl, n!m Al, lklstemé zaskleni dle výtJěru Investora, protipotámf 1 kfldl6 1350x2iOOmm 

kus 2,000 170430,00 340860,00 ve. Zárubně 
42 K 998767101 Pi'esun hmot pro Zámel!nlcké kons!nJkce stánovený z hmotnoa1i pi'esunovaného materiélu vodorovná t 0,015 1180,00 17,70 es úRs 2019 01 

dopravnl VZdálenost do 50 m v objektech Výtky do 6 m 

43 K 998767181 Pi'esun hmot pro Zámel!nické kOnstrukce stanovent z hmotnosti pi'esunoveného materiálu Plfplatek k cenám t 0,015 492,00 7,38 es ÚRS 2019 01 
za oi'esun orováděný bez po<Jžitl mecha~ pro iakoukorw ~u objel<lu 

44 K 998767192 Pi'esun hmot pm Zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti pi'esunovaného materlalu Pl!platek k cenám 
t 0,015 754,00 11,31 es úRS201901 

za zVětliený pi'esun pi'es vymezenou neivětlil dopravnl vzdálenost do 100 m 
45 M 44932112 pffstroj has/cf ručnf pn!§kový PG 4 LE kus 2.000 865,00 1 730,00 es ORS 2019 01 

o 776 Podlahy. povlakové . 45893,89 
46 K 776111117 Pllprava podkladu bro~l podlah stávajlclho podkladu pro odstraněni nerovnostl (dlamanto~ kotoučem) m2 20,632 389,00 8 025,68 es ÚRS 2019 01 

w "W2.1M' (1.79+1,895)"3,2 11,792 
w "'W2.148"' 8,64 8.840 
w Součet 20,632 

47 K 776221221 Montáž podlahovin z PVC lepenlm standardnlm lepidlem ze etvercCJ elektrostaticky vodlvých m2 25.400 214,50 5 448,30 es ÚRS 2019 01 
w -m?.145. 2,5"6.05 15,125 
w "M2.144. 2.5"4.01 10,025 
w ~.143. 0,5"0,5 0,250 
w Součet 25,400 

48 M 28411045 PVC homogennf elektltcky vodivá nev.!lcovaná n 2.00mm, l)tverr;e 615x615tnm, R O.CJS.1MO. mztnémvá m2 31,614 824,00 26 049,94 es 0RS 2019 01 
stálost0,05%, otlak do 0,035mm 

w "podlaha" 25,4 25,400 
w "sokl~ 33,395*0, 1 3,340 
w S011tet 28,740 
w 28,74"1,1 'PJepočtené koefiCientem mnotstvf 31,614 

49 K 776411112 Montáž sokllků lepenlm obVodo~ch. ~!ky pi'es 80 do 100 mm m 33,395 143,00 4 775.49 es úRS 2019 Ol 
w "M2.143" (4.55"2+2.4"2}1),g.(!Jl75 12.125 
w 'M2. 148"(4,555"2+2.475"2)-1.3 12,760 
w 'M2. 145" (3,45+5.96}1),9 8,510 
w Součet 33.395 

50 K 998776101 
Pi'esun hmot pro pOdlahy povlakOvé stanovený z hmotnosti pi'esunovaného materiálu vodorovná dopravnl 

t 0,112 4 862,00 544.54 es ůRs 2019 01 
VZdálenost do 50 m v objel<tech Výtky do 6 m 
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

51 K 998n6181 Ptesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu PHplatek k cenám za 
1 0.112 4 511,00 505,23 es úRs 2o1e 01 pre&Jn provilděnj __ b~J!9_užitf mechanizace pro jakoukoliv ytiku objektu 

52 K 998n6192 Plesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti piesunovaného materiálu Pnplatek k cenám za 
t 0,112 4 862,00 544,54 es ÚRS 2019 01 zvětien'S' pl'esun ptes vymezenou největ§i dopravni vzdélenost do 100m 

o 781 Dokončovacl práce - obklady 55073,51 
53 K 781131112 Izolace stěny pod obklad Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 9,550 323,00 3 084,65 es ÚRS 2019 01 

w "M2.144" (0,63+2,25+1,895)"2 9,550 

54 K 781473112 Montáž obklad~ vnitfnlch stěn z dlaždic keramických lepených standardnlm lepidlem hladkých pres 9 do 12 
m2 58,295 414,00 24134,13 es ÚRS 2019 01 kslm2 

w "M2.144" 4,26"(2,25"2+1,895"2) 35.315 
w "otvory" -{),9"2,2 -1,980 
w "M2.143" 3,05"0,6 2,440 
w -obklad chodba· (0,425+7,925)-s,2 26,720 
w •otvory" ~1,2"'2~.9"'2 -4,200 
w Součet 58,295 

55 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ksfm2 m2 64,125 387,00 24 816,38 es úRs 2019 01 
w 58,295 58,295 
w 58,295"1 '1 ·-koeficientem rmožstvl 64,125 

58 K 781495111 Pnprava podkladu pl'ed provedenlm obkladu nátěr penetmool na stěnu m2 37,295 47,20 1760,32 es úRS 2019 01 

57 K 998781101 ·pres\iri hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti pi'esunovaného matertalu vodorovné dopravni 
t 1,132 565,00 639,58 es ÚRS 2019 01 . vzdálenost do 50 m v objekted'l vý§l<v do 6 m 

58 K 998781181 Pl'esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti pfesunovaného materláfu Pnplatek k cenám za 
t 1,132 403,00 458,20 es úRS 2019 01 presun prováděný bez I)Oidltl mechanizace projakoukorw výšku <>bjeklu 

59 K 998781192 Plesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti presunovaného malerililu PHplatek k cenám za 
t 1,132 161,00 182,25 es úRS 2019 01 

zvě!OOný oresun pres vymezenou největ§l dopravnl vzdálenost do 100m 

o 783 Dokončovacf práce - nátěry 615,76 
60 K 783317101 Krycl nátěr (emaiQ zámeilnických konstnl<d jednonésobn~ syntetlcký standardnl m2 3,880 101,00 391,88 es ÚRS 2019 01 

w ·záO.iimě" (ó,81~2~-D2*4)"(0 ,05~+0.15"2} 3,880 

61 K 783401313 Pftprava podkladu klempll'ských konstrukd pl'ed provedenlm nátěru odmaštěnlm odmal!fovaeem l'edldlovým m2 3,880 57,70 223,88 es ÚRS 2019 01 

o 784 Dokončovacl préce- malby a tapety 17721,43 
62 K 784111011 Obrou!enl podkladu omllky v mlslnoslech vý§ky do 3,80 m m2 69,753 13,80 962,59 es ŮRS 2019 01 

w "M2. 143" {2,4"2+4,555"2)"3-!1,875"2, 1-0,9"2-j' 1.1 ,3"2.0.8"3 32,833 
w "M2.148. {2,475"2+4,555'"2)~1. 1"1,3"2·1,2"'2 36,920 
w Souče1 89,753 

63 K 784181101 Penetrace podkladu jednonésobná základnl akfYiátová v mlslnoslech vý§ky do 3,80 m m2 207,926 14,9{) 3 098,10 es úRs 2019 o1 
w "M2.145. 50,93~1.3"2-0.8"2-0,875"2, 1·1,1*1.~ 138,173 
w "M2.143" (2.4"2+4.555"2)~.B75*2,1-0,9"2-1, ,.., ,3"2-0,n 32,833 
w "M2.148" (2,475"2+4,555"2)"3-1 '1"1 ,3"2-1,2"2 36,920 
w Součet 20!,9~-

64 K 784211101 Malby z malll'ských směsl otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bllé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 207,926 85,70 13 880,74 es ÚRS 2019 01 
mlstnostech vý§ky do 3,80 m 

w 207,926 207,926 

o HZS HOdinové zúčtovací sazby 1 950,00 
65 K HZS1301 Hodinové zůčtovacl sazby proresr HSV prováděni konstrukci zednlk hod 5,000 390,00 1 95o,oo es úRs 2o19 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Slavba: 
Stavební úpravy dospávaci haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 

5003 - Vytápěni 

KSO: 
Ml sto: 

zadavatel: 
Fakultní nemocníce Olomouc 

Uchazeč: 

Vypil\ údaj 

Projektant: 
Livíng future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznáml<a: 

Cena bez DPH 

DPH zák/adnf 
snlžená 

Cena s DPH 

Stmna 17z50 

Základ daně 
8219,78 

o.oo 

v 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

CZK 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

5.4.2019 

00098892 
CZ00098892 

Vypll\ údaj 
Vyplň údaj 

05455618 
CZ05455618 

8 219,78 

Výtedaně 

1 726,15 
0,00 

9945,93 



REKAPITULACE ČLENĚNi SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavební úpravy dospávací haly v Objel<lu A - 2NP 

Objekt: 
S003 ·Vytápěni 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dnu -Popis 

FakuHní nemocnice Olomouc 
Yyplň údaj 

Náklady stavby celkem 

PSV • Práce a dodávky PSV 

733 - ústrední vytépění - rozvodné potrubí 

734 - Ústrední vytápění - annatury 

735 - ůstrední vytápění - otopná tělesa 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 

Projektant 
Zpraoovatel: 

5.4.2019 

Living lulure s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

8 219,78 

7 439,78 

4499,30 

1 092,00 

1 848.48 

780,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávacl haly v Objektu A - 2NP 

Objekt 
S003 - Vytápění 

Ml sto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Pč Typ Kód 

Fakultnl nernocnice Olomouc 
Vyplfi ddaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 
o 733 

1 K 733=102 

2 K 733224= 

3 K 733291101 

4 K 733291902 

o 734 
5 K 734200822 

6 K 734209113 

o 735 
7 K 735151821 

8 K 735159220 

9 K 735191901 

10 K 735191903 

11 K 735191905 

12 K 735191910 

13 K 735494811 

14 K 996735101 

o HZS 
15 K HZS2491 

Práce a dodávky PSV 

ústfednl vytápěni - rozvodné potrubl 
Potrubl z trubek měděných polotvrdých spojovanjch .,_ým péjenlm 0 1511 

. Potrubl z trubek měděnjch P!fplatek k cenám za zhotoveni p/lpojky z trubek médénjch 0 1511 

Zko~ těsnosti potrubl z trubek měděnjch 0 do 35/1,5 

Opravy rozvodů potrubl z trubek měděných propojeni potrubl 0 1511 

ústlednl vytápěni- armatury 
Demontáž armaturZáVIIDVjch se dvěma ZáVIty pl'ea 112 doG 1 

Monll!žZáVI!o~ch armatur se 2 závily G 112 (ON 15) 

ústl'ednl vytápěni - otopná tělesa 
Oemontéž otopnjch těles panelo~ dvouladých stavebnl délky do 1500 mm 

Monll!ž otopných těles panelo~ dvoufadých, stavebnl déll<y ples 1140 do 1500 mm 

. Ostatnl opravy otopných těles vyzkou!enl tiakem po opravě otopných těles ocelových 

Ostatnl opravy otopných těles vyčištěni propláchnutim V<ldOu otopnjch těles ocelovjch nebo hRnlkDVjch 

Ostatnl opravy otopných těles Odvzdušněni tělesa 
· Ostatnl opravyotopnjch těles napuštěni vodY do olopného syslému včetně po!rul)l (bei. kutie a ohi'IWI<tl) 
_otopnjctl těles 
Vyp~énl vody z otopných soustav bez koflů, ohnvěků, zásobnlků a nádl:ll 
· Pfesun hmot pm otopné tělesa stanoveni' z hmotnosti pfesunovaného materiálu vodorovné dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vý§ky do 6 m 

Hodinové zúčtovací sazbv 
Hoamove zue1ovacl sazoy proreS( ~.::.v zeamei<e vypomoci a·pomocne prace P.::.v-oemnrzeomO<ycn 

.u< .................. 
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Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

5.4.2019 

Uving future s.r.o. 

MJ Mnobtvl J.cena [CZKj cena oalkem [CZKJ Cenová souS11!va 

m 10,000 

kus 4,000 

m 10,000 

kus 1,000 

kus 4,000 

kus 4,000 

kus 2,000 

kus 2.000 

m2 2,400 

m2 2,400 

kus 2,000 

m2 2,400 

m2 2,400 

0,040 

hod 2,000 

353,60 

170,30 

13,00 

152,10 

166,40 

106,60 

174,20 

523,90 

70,20 

14,30 

35,10 

18,20 

29,90 

1 596,00 

390,00 

8 219,78 

7 439,78 

4499,30 
3 536,00 es ůRs 201s 01 

681,20 es ÚRS 2019 01 

130,00 es ÚRS 2019 01 

152,10 esúRS201901 

1 092,00 
665,60 es ÚRS 2019 01 

426,40 es ÚRS 2019 01 

1 848,46 
348,40 es úRS 2019 01 

1 047 ,80'es ŮRS 2019 01 

168,46 es ůRS 2o19 01 

34,32 es ÚRS 2019 01 

70,20 es ÚRS 2019 01 

43,68 es ÚRS 2019 01 

71,76 es ÚRS 2019 01 

63,64 es ÚRS 2019 01 

780,00 
780,00 es ůRS 2019 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávacl haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 

S004 - Silnoproudé instalace 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
Fakultnl nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 
Uvlng future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnf 
snlžená 

Cena s DPH 
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Základ daně 
1291 394,90 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

v CZK 

Sazba dané 
21,00% 
15,00% 

5.4.2019 

00098892 
CZ00098892 

Vyplň oldaj 
Vyplň oldaj 

05455618 
CZ05455618 

1291 394,90 

Vý§edaně 

271192,93 
0,00 

1 562 587,83 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Stavebnf úpravy dospávacf haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 
S004 - Silnoproudé instalace 

Mfsto: 

Zadavatel: Fakultnf nemocnlce Olomouc 
Vypln údaj Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

01-000ÁVKY 

02- MONTÁLNI MATERIÁL, VČ. MONTÁLE 

03-JINÉ 

strana 21 z 50 

Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

5.42019 

Uving future s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

1291394,90 

1 291 394,90 

199 385,00 

998258,90 

93753,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávacl haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 
$004 - Silnoproudé instalace 

Ml sto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Fakultnl nemocnice Olomouc 
VypiJi údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 741 

o D1 

K Pol1 

p 

2 K Pol2 

p 

3 K Pol3 

p 

o D2 

Elektroinstalace - silnoproud 

DODÁVKY 
úprava rozvaděče 2RMS5, , vč. demontáte stáv. pi'lstrojO, úPravy zapojeni, úprava kryclch plechO, výměna 
štftkO atd. 
Poznámka k polob: 
Proudový chránies nadpr. ochr: 16A,30mA, char. 8, typ A~ kus 19 
Proudovjchmtrl(!s nedpr. ochr: 16A,30mA, c:har. B, typ AC~ la/s 1 
Proudovj~snadpt: ochr. 10A,30mA, char. B, typAC·kus 1 
Jlstiejedn0p61ovj 16A, Cher. c- kus 1 
Jistič jedrropófový 6A, chtlr. B-lals 1 

vat!<NjspfnačJ.polohovj, 63A, -ldy-
DemontáZ stáv. pflstrojů. ~ve zapo_ienf, fiprava klycfch pJecM, ~na Mftků std. -kus 1 
"DaaM materiál: 
DIN 6§ly. kenály pro I!Odile, vodiť!e, névfe6ly. po(isné §tf!Jry aj"- /rus 1 

Rozvaděč 2RS5.2 
PozmmM k polcb;:e; 
Pfastová MsMnná rozvotJnice (28modulb), ~ {$;xVXHJ- 362x436x104mm, 
vč. PE a N S\IOtkov17ice a daiWJo poti'ebn4ho pi'lslu!enstvf, p71ti'Od/vývody: m::hem, nahoru kryt(: IP40120 - kus 1 
JlstiC}ednop61ový 10A. cher. B -lals 1 
~jednop6/ový8A, chat: B-kus 1 
Soldo~ .mstNka 230V/16A- u 1 
Vývodka Pg13.5- kll$ 2 
Vývodka Pgff • ku$1 08/JI-DfN Jifty, kanály pro \fCidiOe, vocti09', n~ (.!Opisné Wtky 8j. -lws1 
SystémDAU: 
f&ncf]ednOtks (mutsr) $y$himu DAU-2, 1 ~miee (1x64 arJres), BS-264VAC, Ethemet GPS- kus 1 

Ovládacf skNňky MS1 a MS2 (bez DALI jednotek) 
l'azm1mka k pololce; 
"CentrAJnf}ednotk.a (Unics systém) (3 fadtJ x 6 modult)J- zaputMná, berw poler, ~ry /SxVxHJ- 206x261x58,75 mm, 
pflvorVvývody. wchem, nahoru 
lqytf: IP20~- kll$ 2 
dvojlfač$1ko tOA (110+110) (1modllf}, barva polar, (Unica syst6m)- kus 18 
vypfntJC faz.S, 10A (2moduly}, bBMI po/8r, (Unics 8,YSMm) • kus 1 
záslepka(1modul), bBIVIt po/8r; (Un/CJJ ~} •laJS 16 
svorkavnice do 1trsblce max.. B.x2.S ·kus 4 
~be cto krabice malt 4X2.S ·I«Js 9 
Srsl'mDAU' 
4--lrontsktr![ mini vst(JfHif jednotka DAU • kus 9 

MONTAžNI MATERIÁL, VČ. MONTAžE 
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Datum: 5.4.2019 

Projektant: Uving future s.r.o. 
Zpracovatel: 

MJ Množstvf J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

1 291 394,90 

1 291 394,90 

199385,00 

78 330,00 78 330,00 

99580,00 99580.00 

21 475,00 21475,00 

998256,90 



PČ Typ Kód Popis MJ Mnofstvl J.cena [CZK] Cena celkem ICZKJ Cenová soustava 

4 K Pol557 pflpojenl a napojeni el. pol!. klapek vz:r kp! 8,000 520,00 4160,00 

5 K Pol4 VESTAVNE LED SVITIDLO, TELESO-OCELPLECH BIL Ý, DIFUZÉR-MIKROPRISMATICKÝ OPTÍCKÝ ks 17.000 13 565,00 230605,00 SYsTEM, 41W, IP54, 44001m, Ra=90, LED DRIVER STMfvATELNÝ DALI, vč.zdroje+recyklatnlc!l poplatkO 

6 K Pol5 VESTAVNÉ LED SVíTIDLO, TĚLESO-Al RAMEéEK, DIFUZÉR-OPÁLOVÝ PMMA, 511#, IP40, 42001m, 
ks 5,000 2508,00 12 540,00 . Ra>80,LED DRIVER, ve.zdroje+r1!cylda0nfc!l poplatkO ozn .. B 

7 K Pol6 Venkovnr svrHdlo antraCit, LED 4x1W, 3000K - teplil bllá IP 54, (pletnl osvětleni mrstnosb), 
ks 2,000 5 321,00 10 642,00 

vč.zdroje+r1!cykla0nlc!l poplatkO ozn. C 

8 K Pol7 LED svlfidlo pod lruc!lyilskou linku 5,5W 35,5cm, IP20, 4401n1, Ra=30, dennl bllá, vč.zdroje<fecyl<lači.lch ks 1.000 1 704.00 1 704,00 
_poplatkO ozn. D 

9 K Pol8 SPl !'lA(: !az.1; POD OMITKU, BILA ks 1,000 397,00 397,00 

10 K Pol9 SPINAé faz.5; POD OMITKU. BILA ks 1,000 494,00 494,00 

11 K Pol10 SPINAé laz.S; POD OMITKU, BILA ks 2,000 420,00 840,00 

12 K Po111 SPINAé faz.1; POD OMITKU, BILA-PRO ZORAVOTNICTV! ks 1,000 543,00 543,00 

13 K Pol12 SPII'IA(: faz.5; POD OMITKU, BILA-PRO ZDRAVOTNICTV! ks 1,000 699,00 699,00 

14 K Pol13 TLAC. CNI.M>Aé faz.110 + 110; POD OMITKU, BILA-PRO ZORAVOTNICTVI ks 2,000 712,00 1424,00 

15 M Po/14 Dom. Zlls jednonásobná, 16AIZ50V + rámel:ek, BILA ks 3,000 445,00 1335,00 

16 K Pol15 ·ZÁS.DVOJ. POD OMITKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOCENOU OUTINKOU 16A,250V-,BILA ks 6,000 489,20 2 935,20 

17 K Pol16 zAS.DVOJ. POD OMITKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOéENOU DUTINKOU 16A.250V-.HNĚDÁ ks 3,000 505,00 1515,00 

18 K Pol17 ZÁSUVKA JEDN. POD OMITKU, 16A,250V-. BILA, PRO ZORAVOTNICTV! ks 21,000 541,10 11363,10 

19 K Po118 ZÁSUVKA JEDN. POD OMITKU, 16A,250V-, ZELENA, PRO ZDRAVOTNicTVf ks 12,000 565,00 7020,00 

20 K Pol19 ZÁSUVKA JEDN. POD OMITKU, 16A,250V-, ORAN.tOVA, PRO ZORAVOTNICTV! ks 6,000 565,00 3 510,00 

21 K Pol20 ZÁSUVKAJEDN. POO OMITKU, 16A,250V-, HN~DÁ PRO ZDRAVOTNICTVI, S P~EPtl.OCHR. ks 2,000 1 904,00 3 808,00 

22 K Pol21 ZÁSUVKA JEDN. POD OMITKU. 16A,250V-, HN~DA, PRO ZDRAVOTNICTV! ks 4,000 565,00 2340,00 

23 K Pol22 SPORAKOVÁ P~IPOJKA ZAPUšt. 20A,400V, BILA ks 1,000 1248,70 1 248,70 

24 K Pol23 ZÁSUVKA UZEMJ\IOVACI DVOJITÁ pro vyrovnáni polenciáiO + RÁM.BIL Ý ks 3,000 1 263,50 3 790.50 

25 M Po/24 ktabJ<;e KU68121901 ks 69,000 72,1JQ 5 023,20 

26 M Pol25 krabice KPR 68 (hluboké} ks 2,000 102,50 205,20 

27 M Po/26 Krabicová rozvodka, do 5x2.5mm2 ks 20,000 351,40 7028,00 

28 K Pol27 
·Parapetnl žlab 110x70 se stlnfolm kam!lem včetně montážnlho pfisl-1 jako rohy, ohyby, pl'echOdy, T-

m 6,000 1179,80 1on.so 
-·kusy, k<»:Jce, pffchytky, lanka pospojenl, a pod 

29 K Pol28 KP PK krabice do parapetního kanálu ks 13,000 156,00 2 028,00 

30 K Pol29 Skfillka V)'l<>Vnánl potenoiálu 2-pfipoJnioe (PA, PE) ks 1,000 1560,00 1560,00 

31 K Pol30 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žit. J, pr(Jl'&5l04mm2 m 65,000 195,80 12 727,00 

32 K Pol31 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, prill'ez 3x2,5mm2 m 2990,000 98,10 293 319,00 

33 K Pol32 Silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žn: J, prilfez 3x1,5mm2 m 420,000 75,70 31 794,00 

34 K Pol33 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: O, prOlez 2x1 ,5mm2 m 110,000 70,30 7733,00 

35 K Pol34 JE-(HXst)H FE 180 4x2x0,8 (napojeni 1MP1) m 130,000 143,40 18 842,00 

36 K Pol35 P1y1ový flexl'ollnf kabel s Cu jádrem 5x2,5 m 2,000 142,00 284,00 

37 K Pol36 ovládaCI kabel s plným Cu jádrem 2X1 ,5 m 25,000 64,60 1815,00 

38 K Pol37 Vodle zelenožlutý s klas. B2cas1d0 zlž, pr(JI'ez 16mm2 m 55,000 99,1JQ 5489,00 

39 K Pol38 Vodič zeJeno!!uiY s klas. BZcas1dO zJž, pr(JI'ez 8mm2 m 340,000 53,20 18 088,00 

40 K Pol39 VodiČ zelenožlutý s klas. B2cas1d0 zJž, pr(Ji'ez 4mm2 m 230,000 37,70 8 671,00 

41 K Pol40 Vodle zelenožlutý s klas. B2cas1 dO zJž, prO ret 2,5mm2 m 190,000 31,10 5909,00 
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PC:: Typ Kód Popis MJ Mnotstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

42 M Po/41 svorka zemnici ZSA 16 ks 5,000 86,70 433,50 

43 M Po/42 CU pasek k ZS 16 15"500 ks 5,000 58,10 290,50 

44 K Pol43 elektrolnstalačnl trubka 141611 m 20,000 44,00 880,00 

45 K Po144 kebeloVý ;!lab drátěný pozink. $Ire 10omm ~a 60mm, položka veetně pffŠiu!ného spojovaCiho a 
m 34,000 666,80 30151,20 uchycovacfho materiálu 

46 K Pol45 kebeloVý ;!lab drálěný pozink. $Ire 100mm ~a 35mm, položka veetně pNslu!ného spojovaclho a 
m 18,000 666,80 15 962,40 uchycovacího materiálu 

47 K Pol46 Ll§ta vkládacf 20x20mm-bezhalogenová m 36,000 179,20 6 451,20 

46 K Pol47 . Ll§ta vkládacf 40x20mm-bezhalogenová m 8,000 223,00 1 764,00 

49 K Pol46 Ll§ta vkládacl 40x40mm-bezhalogenová m 24,000 250,40 6 009,60 
p A:lináll'lkě k'PGiofr;e: 

DALI prvky (mimoi'OZVfldfK;2RS5.2): 

50 K Pol49 DAU mulllsenzor, IR, move, llgh~ but. ks 1,000 12 988,00 12 988,00 

51 K Pol50 4-lconlaldnl mini vslupnl jednotka DALI (pod vyplnač) ks 11,000 9592,00 105 402,00 

52 K Pol51 Materiél pro ukončeni a označováni vodičiJ a kabelů souoo 1,000 3160,00 3160,00 

53 K Pol52 Ostatnl montažnl a pomocný materi>ll 
·soúoo 

1,000 13 820,00 13 820,00 . 
54 K Pol53 

Demontáž a zpětná montáž stávajlclch podhledů na chodbách a ostatnlch mlstn.-pm trasy a kebety z 2RMSS hod. 56,000 400.00 22400,00 
doD.H. 

55 K Po154 Zednické práce- drážky, zapravenl50x30mm m 58,000 300,00 17 400,00 

56 K Pol55 Zednické práce- pnlrazy, zapravenl150x150mm ti.300mm ks 4,000 550,00 2200,00 

57 K Pol56 Demontáž stávajlclch elektroinstalace - svl!ldel. pffstrojů, kabeláže, apod. hod. 72,000 400,00 28 800,00 

o 03 JINÉ 93753,00 
58 K Pol57 Pl'eprava dodávek a maleriélu souoo . 1,000 2650,00 2650,00 

59 K Pol58 oj!fy. a naprogramovénl systému ks 1,000 38873,00 38 873,00 

60 K Po159 Logistické n>ll<!., pl'eprava, ubytovénl ks 1,000 6130,00 6130,00 

61 K Pol60 Výchoz! revize hod 32,000 400,00 12 800,00 

62 K Pol61 Zhotoveni dokumentace skuteeného provedeni hod 16,000 450,00 7 200,00 

63 K Pol62 poplatek pro TitR podle vyhiMky 
SOU DO 1,000 15 000,00 15 000,00 . 

64 K Pol63 Koordlnačnf činnost hod 24,000 400,00 9600,00 

65 K Pol64 Ekoi.Rkvidace demontovaného materiálu a odpadu SOUDO 1,000 1 500,00 1 500,00 

Strana 24 z 50 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy dospávací haly v Objektu A - 2NP 
ObJekt 

SOOS - Medicinální plyny 

KSO: 
Mf sto: 

Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

ProJektant: 
lMng future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snlžená 

Cena s DPH 
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CG-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
OIC: 

IC: 
DIC: 

Základ daně Sazba daně 
191 628,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.42019 

00098892 
CZ00098892 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

05455618 
CZ05455618 

191628,00 

Výše daně 
40 241,88 

0,00 

231869,88 



REKAPITULACE ČLENĚNi SOUPISU PRACi 

stavba: 
stavební úpravy dospávecí haly v Objektu A - 2NP 

Oblekl: 
SOOS • Mediciniilni plyny 

Miste: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dllu - Popis 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Vyplň údaj 

Náklady stavby celkem 

0298 -Medicinální plyny 

HZS - Hodinové zúčtovacl sazby 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2S z 50 

5.4.2019 

LMng Mura s.r.o. 

Cena celkem (CZK] 

191 628,00 

189 288,00 

2340,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávacl haly v Objektu A • 2NP 

Objekt 
soos - Medlclnálni plyny 

Mf sto: 

zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Faku~nf nemocnice Olomouc 

Vypl~ údaj 

Náklady soupisu celkem 

o 0298 Medicinálni plyny 
1 K 1539 I)>M Trubka Cu prťlměr 8x1 

2 K 0157 D+M Trubka Cu prťlměr 12x1 

3 K 0159 D+M Trubka Cu prOměr 18x1 

4 K 0411 D+M Trubka CU prťlměr 22x1 

5 K T0012 D+M Tvarovky Cu pr. 12 

6 K T0018 O+M Tvarovky Cu pr. 18 

7 K T0022 D+M Tvarovky Cu pr. 22 

8 K 1322 Stllbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 

p Poznámka k poto!Qe: 
U1.-A!J4$n 

9 K 606 9.T I)>M Objímka 1/8", (pr.ll-12) 

10 K 0089.T D+M Objlmka 318", (pr.17-19) 

11 K 0292.T I)>M Objímka 112", (pr.Z0-23) 

12 K 990001 I)>M ochranný plyn pro pájení Cu trubek 

13 K PPD02 Propláchnuti rozvOdu duslkem (na bm pobubij 

14 K PZR02 Značeni potrubnlch rozvod~ (na bm po\rubQ 

15 K PNR02 Napojení na stilvajfcf rozvody 

16 K PTZ02 nakoVá zkouška ťisekOvá 

17 K PT201 Tlaková zkouška zěvěrefná 

Popis 

18 K 804-001 I)>M IOžková rampa pro tli IOžks • nenl pfednretem dodávky 

p ~mka k po/otce: 
NEOCSiloVAT -MENI~ oooAVIN 

19 K 804-002 I)>M lůžková rampa pro dvě lťlžka - nenl pledmětem dodáVky 

p Poznámka k polotce: 
NEOCEflqVAT- NENI ffiED!ETEM DODÁVKY 

20 K PPU01 I)>M protlpožáml ucpáVky 

21 K PVM01 Vedenr montážnfch pracf 

22 K PS001 Pi'edánr, pro§kolenl obsluhy 

23 K PVR01 WchoZI revize rozvod~ MP 

24 K PVR02 Výchoz! revize elektro 

Strana 27 :2: 50 

Datum: 5.4.2019 

Projektant: lMng future s.r.o. 

Zpracovatel: 

MJ MnotsM J.cena [CZKJ Cena cell<em [CZK] Cenová soustava 

191 628,00 

189288,00 
m 20,000 315,00 6 300,00 Vlastní 

m 35,000 416,00 14 560,00 Vlastni 

m 65,000 579,00 37 635,00 Vlastni 

m 30,000 662,00 19 860,00 Vlastní 

ks 10,000 122,00 1 220,00 Vlastni 

ks 20,000 85,00 1 700 ,00 Vlastni 

ks 10,000 98,00 980,00 Vlastni 

kg 0,950 20900,00 19 760,00 Vlastni 

ks 28,000 124,00 3 472,00 Vlastni 

ks 32,000 114,00 3 648,00 Vlastni 

ks 15,000 116,00 1 740,00 Vlastni 

m 150,000 12,00 1 900.00 Vlastni 

m 150,000 16,00 2 400,00 Vlastni 

m 150,000 40,00 6 000,00 Vlastni 

kpl 3,000 794,00 2 352,00 Vlastni 

kpl 3,000 794,00 2 382,00 Vlastni 

kpl 1,000 1741,00 1 741,00 Vlastni 

ks 2,000 0,00 Vlastni 

ks 1,000 0,00 Vlastni 

kpl 14,000 1235,00 17290,00 

kpl 1,000 7173,00 7173,00 Vlastni 

kpl 1,000 5979,00 5 979,00 Vlastni 

kpl 1,000 6 046,00 6 048,00 Vlastní 

kpl 1,000 6046,00 6 048.00 Vlastni 



Pč Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

25 K PZS01 Zakresleni skutečného stavu kp! 1,000 4220,00 4 220,00 Vlastni 

26 K DOP TOO Dopravné kp! 1,000 14 950,00 14 950,00 Vlastni 

o HZS Hodinové zúčtovací sazbr 2 340,00 
27 K HZS2491 

-liootnove-zuctovacl sazoy-protes r-:::.v zeomcKe vypomoc1 a pomocne-·prace P;:;v oemiK zeamCKycn 
hod 6,000 390,00 2 340,00 CS ŮRS 2019 01 

•ri'mnMIV"I 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávaci haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 

S006 - Zai'izení ZTl 

KSO: 
Mislo: 

Zadavatel: 
Fakultnr nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 
Llving future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snlžená 

Cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

Základ daně Sazba daně 
34 497,95 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.4.2019 

00098892 
CZ00098892 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

05455618 
CZ05455618 

34497,95 

Výše daně 
7244,57 

. 0,00 

41742,52 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávaci haly v Objektu A- 2NP 

Objekt: 
S006 -Zaiizeni ZTl 

Mls1o: 

zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 
Vypl~ údaj Uchazeč: 

K6d dOu - Popis 

Náklady stavby celkem 

PSV- Práce a dodávky PSV 

721 -Zdravotechnika - vni!fnl kanalizace 

722- Zdravotechnika - vnitfnl vodovod 

725- Zdravotechnika - zanzovacl pfedměty 

767- Konstrukce zámečnické 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejšf rozpočtové náklady 

VRN4 -Inženýrská ánnost 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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5.4.2019 

LMng future s.r.o. 

Cena oelkem [CZK] 

34497,95 

30168,95 

5 215,78 

11 184,40 

11844,77 

1 924,00 

2 340,00 

1 989,00 

1 989,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy dospávacl haly v Objektu A - 2NP 
Objekt: 

soos - zařízeni Zfl 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Vyplň údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 721 
1 K 721170972 

2 K 721171803 

3 K 721171906 

4 K 721174042 

5 K 721174043 

6 K 721174045 

7 K 721194105 

8 K 721194109 

9 K 721210812 

fO K 721220801 

11 K 721290111 

12 K R7211700 

13 K 998721193 

14 K 998721101 

15 K 998721181 

D 722 
16 K 722170801 

17 K 722179191 

18 K 722181221 

19 K 722181222 

20 K 722190401 

21 K 722190901 

22 K 722220111 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika- vnitřnf kanalizace 
Kráceni trub DN 50 

Demontáž potrubf z novoduro\ljch trub Odpadnfch nebo plipojovacfdl do D 75 

Vsazeni odbočky do potrubl DN 125 

Potrubí z plasto.qch tru1> polypropylenové plipojovacl DN 40 

Potrubi z plastových trub polypropylenové pfipojovacf DN 50 

Potrubf z p!asto'J5'ch trub polypropylenoVé pi'Jpojovacr DN 110 

_ Vyměi'eni přfpojek na potrubf V)IVedenf a upevnění odp_adnfch v9JJ:~tek DN 50 

_ Vyměfenf pi'fpojek na potrubf vyvedeni a upevněni odpadnfch výpustek DN 100 

_ Demontaž kanalizaenfho pfls!urenstvf vpusti podlahových z Kyselinovzdorné kameniny ON 70 

Demontáž zápachoVýCh uzáVěrek do DN 70 

ZkoOOka těsnosti kanaliZace v objektech vodou do DN 125 

Zaslepeni kanalizačního potrubl, včetně dodávky zé!ky DN 50 
· Pi'esun hmot pro vnitrnf kanalizace stanovený z hmotnosti pfesunovaného materiálu PNplalek k ceně za 
:ZVětšenÝ pl'esun p_res vymezenou největšf cfopravnf vzdálenas:t do 500 m 
· Pfesun-hmot pro vnitfnf kanalizace stanoven)l' z hmotnosti pi'esunovaného materiálu vodorovná dopravo/ 
vzdálenost do SO_m v otljektech výSky do 6 m 
· Presun hmot pro vnitňií kanalizace stanovený z hmotnosti pl'esunovaného materiálu Pi'iplatek k ceně za 
pffisun prováděný bez_ použiU mechanizace pro jakoukoliv W§ku objektu 

Zdravotechnika - vnitřnf vodovod 
Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm 

Pffplatek: k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu 
-Ochrana potrubf tennoiz.olačnimi trubicemi z pěnového polyetylenu PE pl'llepen)l'mi v pffčných a podéln)l'ch 
spojfch, tloušťky_ izolace pres 6 do 9 mm. vnitl'nitlo průměn.dzolace DN do ~ mm 

·Ochrana potrubl termoizolačnfmi trubicemi z pěnového polyetylenu PE prilepenými v J)Nčn~Ch a podélných 
spojlc:h,_tlou§fk.y izolace pres 6 do 9 _mm, vnitfnfho próměru izol_ace DN pfes_ 22 do45 mm 
Zi'fzenf přfpojek na pofrubl vyvedeni a upevněni výpustek do DN 25 

Opravy ostatnf Ulavfenl nebo otevfuni vodovOdnfho potrubf při opraVách včetně vypuštěni a napuštěni 

Armatury s jednfm závitem nástěnky pro výtokový venm G 1/2 
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Datum: 5.4.2019 

Projektant: Uving future s.r .o. 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena {CZI<j Cena celkem [CZI<J Cenová soustava 

kus 1,000 

m 5,000 

kus 1,000 

m 1,000 

m 4,500 

m 1,000 

kus 2,000 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 2,000 

m 6,500 

kus 3,000 

0,005 

0,005 

0,005 

m 10,000 
"SOUDO-

1,000 

m 3,500 

m 3,500 

kus 6,000 

kus 2,000 

kus 6,000 

12,00 

16,00 

1 664,00 

257,00 

281,00 

463,00 

108,00 

161,00 

143,00 

151,00 

31,00 

147,00 

819,00 

867,00 

467,00 

25,00 

446,00 

40,00 

43,00 

283,00 

103,00 

283,00 

34497,95 

30 168,95 

5215,78 
12,00 CS ÚRS 2019 01 

80,00 C5 ÚRS 2019 01 

1 664,oo es úRs 2019 01 

257,oo es úRs 2019 01 

1 264,50 es úRS 2019 01 

463,oo es úRs 2019 01 

216,00 C5 ŮRS 2019 01 

161,00 C5ÚRS201901 

143,00 es úRS 2019 01 

3ú2,oo es úRS 2o19 01 

201,50 C5 ÚRS 2019 01 

441,00 

4,10 es úRs 2o19 01 

4,34 es úRs 2o19 01 

2,34 es úRS 2o19 01 

11 184,40 
2so.oo es úRs 2o19 01 

446.00 es ORs 2o1s 01 

140,oo es ORs 2019 01 

1so.so es úRs 2o19 01 

1 698,00eS ÚRS 2019 01 

206,oo es úRs 2019 o1 

1 698,00 CS ORS 2019 01 



PC Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CenováSOUSiava 

23 K 722290226 Zkoušky, prop!ach a desinfekce vodovodnlho potrubl zkoušky těsnoati vodovodnlho potrubl Závitového do DN 
m 10,000 35,00 350,oo es úRS 2o19 01 50 

24 K 722290234 Zkoušky. proplach a desinfekce vodovodnlho potrubl proplach a desinfekce vodovodnlho potrubl do DN 80 m 10,000 40,00 400,00 es ÚRS 2019 01 

25 K 99117221 01 Pfesun hmot prO Y11illnl vodovod stanovený z hmotnosti pl'esunOviiilého materiálu vodorovné dopravnl 
t 0,003 792.00 2.as es úRS 2o19 01 vzdillenost do 50 m v objektech výšky do.s m 

26 K 998722181 Presun hmot pro vnitfnf vodovod stanovent z hmotnosti presuné:Mi:riého materiálu Pftplatek k ceně za pfesun t 0,003 455,00 1,37 es úRS 2019 01 
prováděn-v__~ použiti mechanizace Pll:) ~_k_9_uk()_l_\v ytšku objektu 

27 K 998722193 Pl'esun hmot pro vnitf'nf vodovod stanovenj' z hmotnosti pf'esunovaného mateňélu Pi'fplatek k ceně za t 0,003 718.00 2,15 es úRS 2o1s 01 
~ný ~u~_PI'es vymezenou neivětti dopravnf vzclidenost do 500 m 

28 K R7221701 Plastové PP-ReT potrubl, PN 22 spojované poly!Oznlm svai'ovánlm vCetně fitinek, PN 20. 20x2,3 m 8,000 358,00 2864,00 

29 K R7221702 Plastové PP-ReT potrubl, PN 22 spojované polytilznlm sval'ovénlm vCetně fitlnek, PN 20, 25x2,8 m 2,000 476,00 952.00 

30 K R7221703 Nerezavá hadice flexi s pfevlečn9mi matkamu G1/2"-<félka 1m kus 2,000 473,00 946,00 

31 K R7221704 Vsazeni odbollky do potrubl plastového PPR D 25mm kus 2,000 177,00 354,00 

32 K R7221705 Zkráceni a zaslepeni Zátkou vodovodnlho potrubl ve stěně D 20mm kpl 4,000 181,00 724,00 

o 725 Zdravotechnika - zanzovacr pfedměty 11 844,77 
33 K 725211622 Umyvadla keramické bHé bez v9tokových armatur plipevnéné na stěnu §rouby se sloupem 550 mm 

SOUDO 1,000 3 102.00 3102,00 es ÚRS 2019 01 

34 K 725310823 Demontaž dl'ezíJ jednodHných bez V91okových armatur vestavěných v kuchyňských sestavéch 
·soóoo 

2,000 228,00 452,00 es ÚRS 2019 01 

35 K 725319111 lll'ezy bez v9tokových armatur monté! dl'ezťi ostatnlch typů 
·soúoo 

1,000 683,00 683,00 es úRS 2019 01 
' 36 M 55231080 dfez nerez vestavný matný 560x48Qmm kus 1,000 1905,00 1 905,00 es ÚRS 2019 01 

37 K 725813111 Ventily rohové bez pfipojovacl trubillky nebo flexi haďočky G 112 
souno· 

' 
4,000 334,00 1 538,00. es ůRs 2o19 01 

38 K 725813112 Ven!Hy rohové bez pfipojovacl trubiCI<y nebo flexi hadiCky praekové G 314 kus 2,000 257,00 514,00 es ůRs 2019 01 

p Pamámka lo: poloke: 
_$e _z:p§tnou kl8pkou 

39 K 725821325 Bateňe dfezoVé stojánkoVé pěkové s otáetvým ústfm a délkou ramfnk:a 220 mm 
snuno-· 

1.000 1645,00 1 645,00 es ÚRS 2019 01 

40 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pilkové s ~ustl 
solioo 1,000 1578.00 1 578,00 es ÚRS 2019 01 

' 41 K 725862103 Zépachové UZávěri<y zslizcvaclch pfedměbl pro drezy DN 40/50 kus 1,000 342,00 342,00. es úRs 2019 01 

42 K 9911725101 ·J:iresun hmot pro zanzovacf pl'edměty stanovený" z hmotnosti presunovaného materfélu VOdorovná dopravnf t 0,036 896,00 32,2B;es ÚRS 2019 01 
.vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

43 K 998725181 
Pl'esun hmot pro zalizcvacl predměty stanovený z hmotnosti pfesunovaného rnateriillu Pftplatek k ceném za t 0,038 482,00 17.35'eS ÚRS 2019 01 
pl'esuni>fOváděn~ bez použiti mechanizace i>fO jakoukoliv Vý§<u objektu 

44 K 998725193 Pl'esun hmot i>fO zslizcvacl predměty stanovený z hmotnosti pl'esunovaného materiálu Pilplatek k ceném za t 0,036 1 060,00 38,16'eS ÚRS 2019 01 
zvětrený pl'esun pl'es vymezenou nej-1 dopravnl vzdélenost do 500 m 

o 767 Konstrukce zámeCnlcké 1924.00 
Uloženi potrubl na nosné J>fOfiy z monWnlho systému s povrchovou \!pravou pozinkoénlm stávajlcl se 

45 K R767001 z:nosnll<ové tyCe, ZávHové tyCe-2ks (Závěsy), trubkové objlmky s protlhlukovou ochranou o svénostl dle DN sada 1,000 1 924,00 1924,00 
potrubl, ZávHové tyCe a fixačnlho Cepu, Potrubl teplé vody, atudené vody, kanalizace bude vedeno na 
společných záVěsech,zámeenické konstrukce jsou z VWobY vybaveny PGVTChovou ůpravou z výroby 

o HZS Hodinové zú~vací sazby 2340,00 
46 K HZS1301 Hodinové zllCtovacl sazby profesi HSV provéděnl konstrukci zednll< hod 6,000 390,00 2 340,00 es ÚRS 2019 01 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 989,00 

o VRN4 Inženýrská činnost 1 989,00 
47 K 043144000 Zkoušky těsnosti 

souoo 1,000 1 989,00 1 989,00 es ůRs 2019 01 
' 

Strana 32 z 50 



KRYCf UST SOUPISU PRAC( 
Stavba: 

Stavební úpravy dospávacf hafy v Objektu A - 2NP 
Objekt: 

S007 - Vzduchotechnika 

KSO: 
Mfsto: 

zadavatel: 
Fakultní nemocníce Olomouc 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant 
Líving future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snfžená 

Cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
969 246,00 21,00% 

0,00 15,00%. 

v CZK 

5.42019 

00098892 
CZ00098892 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

05455618 
CZ05455618 

969246,00 

VýAedaně 
203541,66 

0,00 

1172 787,66 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy dospávaci haly v Objektu A • 2NP 
Objekt: 

5007 • Vzduchotechnika 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Fakultní nemocníce Olomouc 
Vyplň oldaj 

Náklady stavby celkem 

PSV • Práce a dodávky PSV 

751 • Vzduchotechnika 

0129- Pomocný matená! a práce 

HZS - Hodinové zúčtovaci sazby 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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5.42019 

LMng future s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

969 246,00 

965346,00 

804372,00 

160974,00 

3900,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnf úpravy dospávacf haly v Objektu A - 2NP 

Obiel<t: 
5007 ·Vzduchotechnika 

Misto: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Pč Typ Kód 

Fakultní nemocnlce Olomouc 
Vyplň údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

o 751 
K 1.1 

p 

2 K 1.2 

p 

3 K 1.3 

p 

4 K 1.4 
p 

5 K 1.5 

p 

6 K 1.6 

p 

7 K 1.7 

8 K 1.8 

9 K 1.9 

10 K 1.10 

p 

11 K 1.11 
p 

12 K 1.20 

Práce a dodávky PSV 

VZduchoteChnika 
Výusf čtvercové s vllivým V91okem vzduchu 600x600mm. 
Poz/lám/(8 k~ 
Pro pfivod V2t/t.tChu, v--328mMI. RAL dle ~vku ftwestora.; 
v~ plipojovac1ho né$tavce s ,reg. MapKou s pfipoJenfm D=250mm. 
v~ tn~Jffef sondy 
Hepaliltr H13, ltJllrltr .535x.535K78mm. Rém MFD. 7181rová :tritW 250Pa. 
iofesiiA._ velikOst hép8Jilttu_ stanovf tea/izať!nl firma dle dodavsfe/eJ. 
Výusf čtvercoVé s vllivým V9!0kem vzduchu 600x600mm. 
Poztlámka k polOtoe: 
Pro p/fvotJ vzthJchu, V=338m31r. RALdle po1adaVk.u /mleslrml.; V61tn6 pfípoj0vae1ho n4Stavce s reg. ldsp/(Ou s plipojenlm D=250mm. 
w:et'n! m6l!C{ sondy 
Hepeli1lr H13, rotmdr 53Sxó35x78mm. Rám MFO. TiskoVá ztrMa 250Pe.. 
(Dfesná velikost h9n8lmru steneM ~ffifma d/e~}. 

Výusf čtvercová s Vllivým V91okem vzduchu 600x60omm. 
Po1:11Mnka k polotte; 
Pro pf'M:Jd vzduchu, v--Eit9,5m:MI. RAL I'Jie potadavl~Uin'Vesronl.; VceMě ~ éis!éhonástavrc&sreg.ldapflcu spfipO}Mllm 
Ir-250mm.; V6ritrt6 m6lld ~r-: Hepstfltf'H13, tDW6r 610X610x7Bmm. Rám MFD. 71akoYá 2trát4 250Pa 

Výusf ctvercova s vflivým V910kem vzduchu 600x600mm. 
Pozn6mka k poto:lm: 
. Pro OCfVod vzduchu, V=32Bmllh. RAL dl6 (JOladaYJo.J investDfa.; V&tnrd ()f';pofovsclho n6$18w;e s nl9'· _lderlkOU s pt;pojen1m Oz250mm. 

Výusf čtvercová s Vllivým V91okem vzduchu 800xe00mm. 
Poznámka k polo:ft.:e: 
Pro odvod vzduchu. v--338mMI. RAL dle polad8vku i/WeStOrB.; v~ pfipofovsciho n&ttM:;e s n!l!i- klspkou s TJlfpojefllm Ds250mm. 

Výusr čtvercová s vlfivým výtokem vzductru 600x60omm. 
~mka k po/otce: 
_Pro ()(/VOd VZdlJc:hu, V=619,,5m3'11, RAL _dfe ~ /mestofB.: Vtetm! plipojOv8Cih(;_n§SfaVCe s lf!g.Mapkou .s p/'iDo/enfm 1>2S0mm. 

OdvOdni taJJrový venti1Ds200mm včetně Zděre. 

Ohebná hedlce D=200mm, tepelně-hlukově izolovaná 

Ohebná ha<foce D=25!lmm, tepelně-hlukově i%olovaná 

VZT potrubl kruhové pozink SPIRO /30% tvarovek 
-Poz!Mmka k pofoke: 

Do_~ro 200mm, SPO{ováno na spoj1ry. Tfld8 těSIIOSii c. 

vrr potrubl kruhové pozink SPIRO /50% warovek 
-l'omámka k poiOlce: 
Do průml!nJ 250mm. spoj!;!véno ne StJOjky. Tlfde l!J:snostf c. 

vrr potrubl etylhranné pozink /80% tvarovek 
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Datum: 5.4.2019 

Projektant: Living Mure s.r.o. 
Zpracovatel: 

MJ Mnotstvl J.oena [CZKI Cena celkem [C2K] Cenová souslava 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 6,000 

ks 1.000 

ks 1,000 

ks 6,000 

ks 2,000 

m 4,000 

m 32,000 

m 12,000 

m 18,000 

m 10,000 

33800,00 

33800,00 

33800,00 

29 378,00 

29 378,00 

29378,00 

516,00 

650,00 

896,00 

1 264,00 

2 768,00 

1 842,00 

969246,00 

965 346,00 

804372,00 
33800,00 

33800,00 

202800,00 

29378,00 

29 378,00 

176 288,00 

1 032.00 
2600,00 

22272,00 

15 168,00 

49824,00 

18 420,00 



Pť;Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

p Poznámlra k pololce: 
_Spojováno_ na pffruby. 71fda Msnosti C. 

13 K 1.21 požámf klapky elektr. napojené na silnoproud ins1alace a EPS kus 8,000 23 704,00 189 632,00 

D 0129 Pomocný materiál a práce 160 974,00 
14 K P.1 Montéžnr materiál- těsni cf, spojovacl kpl 1,000 6500,00 6 500.00 
15 K P.2 Montážnl materlél- kotvfcf, nosný k pl 1,000 6500,00 6500,00 
16 K P.3 Demontéž stávajlcf vz:r + klimatizace kpl 1,000 12 699,00 12 699,00 
17 K P.4 . Lešen i lehké do výšky 3m a dal šl pomocně mechanismy, montážnl p~ina kpi 1,000 8466,00 8466,00 
18 K P.5 Technická činnost a koordlnačnr činnost na stavbě kpl 1,000 6233,00 6233,00 
19 K P.6 Zaregulovánl vz:r, vafldace včetně protokolu kpl 1,000 90555,00 90 555,00 
20 K P.7 Vedlejěl rozpočtové náklady kpi 1,000 6233,00 6 233,00 

21 K P.B Doprava materiálu na stavbu kp( 1,000 7000,00 7 000,00 

22 K P.9 Dokumentace pro provedeni stavby kpl 1,000 3822,00 3 822,00 

23 K P.10 ORenská I realizačni dokumentace vrr kpl 1,000 3822,00 3 822,00 

24 K P.11 Návrh provoznlho 1\!du V7J (cenlrélnl návod) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 

25 K P.12 Pl'edávacf dokumentace kpl 1,000 3 822,00 3 822,00 

26 K P.13 Dokumentace skutečného provedeni VZT kpl 1,000 3 822,00 3 822,00 

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 900,00 
27 K HZS2491 

HOotnove zuctovacrs:azoy·prores• I-'~ V zeomCKe vypomocra··pomoene praee !-'::;,V oemlK zeamCKycn 
hod 10,000 390,00 3 900,oo es úRS zo19 01 ,r\nv\rn,..,.; 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnf úpravy dospávacf haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 

SOOB - Slaboproudé instalace 

KSO: 
Mf sto: 

Zadavatel: 
Fakultnl nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant 
Uving fu!ure s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snlžená 

Cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 5.4.2019 

IC: 00098892 
DIČ: CZ00098892 

IC: Vyplň údaj 

DIČ: Vyplň údaj 

IC: 05455618 
DIČ: CZ05455618 

IC: 
DIČ: 

277 580,00 

Základ dané Sazba dané 
277 580,00 21.00% 

0,00 15,00% 

Výfledané 
58 291,80 

0,00 

v CZK 335 871,80 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavebnl úpravy dospávaci haly v Objektu A - 2NP 

ObJekt 
SOOS • Slaboproudé instalace 

Ml sto: 

zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dllu - Popis 

Fakultnl nemocnlee Olomcuc 
Vypl~ údaj 

Náklady stavby celkem 

7 42 - Elektroinstalace - slaboproud 

01 -SK- Strukturovaná kabeláž 

02 - EPS - Elektrická požáml signalizace 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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5.4.2019 

Living future s.r.o. 

Cena celkem [C2K] 

277 580,00 

274460,00 

231 721,00 

42 739,00 

3120,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební ~pravy dospávacf haly v Objektu A - 2NP 
Objekt 

5008 - Slaboproudé instalace 

Místo: 

zadavatel: 
Uchaze~: 

PČ Typ Kód 

FakuHnf nemocnlce Olomouc 

Vyplň údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 742 

D 01 
K R0012 

2 M R0013 

p 

3 K R0016 

4 M R0017 

p 

5 K R0020 

6 M R0021 

p 

7 K R0024 

8 M R0025 

p 

9 K R0028 

10 M R0029 
p 

11 K R0032 

12 M R0033 

p 

13 K R0036 

14 M R0037 

p 

15 K R0040 

16 M R0041 
p 

17 K R0044 

Elektroinstalace - slaboproud 

SK - Strukturovaná kabeláž 
Monláž-19' patch panel24 port RJ45, cat6, 1U 

Dodávka -19' patch panel24 port RJ 45, Cat.6. 1U 
Prmlárnke k pololce: 
OdeCet z v~ďslo: 0.1.4.7.2 

Montáž. 19' vyvazovací panel jednostranné lli!a, 1U 

Dodávka -19'vyvazovaclpaneljednostranná flfts. 1U 
Poznámka k pofofue: 
_ ~ Zv:9fq'esu 6'&/o: Q_._1.4.7_.2 

Montéž- Montéžnf sada (4x ~roUb, matka ... ) 

Dodávka- Montážnl sada (4x šroUb, motl<a ... ) 
Poznámka k pol@:le: 
~_z V'f/t.resv _CfSkr._D.t. 4.7.2 

. Montéž- Propojovacl kabel UTP, cat5, 1m 

Dodávka- Propojovaci kabel UTP, Cet.6, 1m 
Paznšmku k pO/r;tl(;e: 
Ocfečet zV)11uesu (;fs/o: 0.1.4.7.2 

Montáž- Dalová zásuvka 1xRJ, Cel5, UTP - kompletnl na DIN fl!ltu 

DOdávka- Datová zásuvka 1xRJ, Cet6, UTP- I«Jmpletnl na DIN HMII 
f'o.tnémk& k pok>b: 

_ OdeóefzvYkre!!f!&io: 0.1-.4.7.2 

Montéž- Zásll'll<a komunil<ačnl2xRJ, Cat.S. UTP- komp!elnl. p6d omHku (pro zdravomk:tvr) 
Dodllvka - ZllsuvKa komunil<al!nl 2xRJ, Cat. 6, UTP- kompletnl, pod omltlai{Pro zdtavotnlctvl) 
Pozná~ k pok)b;e~ 
Ot:/ell:et_ z výkresu_ Ss/o: 0.1.4. 7.2 

. Montáž- Zásll'll<a komunikačn12xRJ. Cal S, UTP - kompletnl, podparapetnl kanál (rampa nad ll'dkem) 

Dodávka- Zllsuvka komunikačnl 2xRJ, Cat6, UTP- komp/etnl, podparapetnl kanlll (f8mpa nad Kltl<em) --·-: . ()de6et. z~C/SkJ: D.1A.7.2 

Montáž- Kabel dalo\1 UTP, min. Cel. s. B2cas1d1 

Dodávka- Kabel datový UTP, min. Cat 6, B2cas1d1 
Pozn6mka k pofoice: 
OdeCet z__~ č!f:!o: 0.1.4.7.2 

Montáž- Kabelový žlab drátěný 100/50, vtetně uchyoenl. slrop, kompletnl 
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Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

5.4.2019 

Llving fulure s.r.o. 

MJ Mnotslvl J.oena [CZiq Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

ks 3,000 

ks 3,000 

ka 4,000 

ks 4,000 

ks 7,000 

ks 7,000 

ks 65,000 

ks 68,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 5,000 

ks 6,000 

ks 28,000 

ks 28,000 

m 3174,000 

m 3174,000 

m 42,000 

1 216.00 

1994,00 

57.00 

297,00 

17,00 

17,00 

7,00 

47,00 

107,00 

151,00 

120,00 

772,00 

120,00 

602,00 

12,00 

21,00 

200,00 

msso,oo 
274460,00 

231 721,00 
3545,00 

5982,00 

228,00 

1166,00 

119,00 

119,00 

475,00 

3196,00 

107,00 

151,00 

720,00 

4 632,00 

3360,00 

22456,00 

38058,00 

66654,00 

8400,00 



PČ Typ Kód Popis MJ MnožsM J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 M R0045 Dodllvl<a - Kabelový tJab dráti!ný 100150, vlletnl! uchyceni, stmp, /comp-1 m 42,000 277,00 11634,00 

p Poznámka k potok&: 
0ctec:et z V/kmBuasto: D.1.4.7.2 

19 K R0048 Montét- Kabelo\1 ttab dr.ltěn9 150150, včetně uchycen!, strop, kompletn! m 16,000 200,00 3 200,00 

20 M R0049 Dodllvl<a • Kabelový tlab dráti!ný 150150, V!letně uchycen/, stmp, kompletnl m 16,000 327,00 5 232,00 
p PÓznáJ1Jka k pÓ!ožr;e: 

Ol:fe6etz V)Í1ITB$U člslo: 0.1.4.7.2 

21 K R0052 Montát- SkuplnQ\1 držák kabelO ks 32,000 34,00 1 088,00 

22 M R0053 Dodflvl<a - Skupinový dril!k kabel~ ks 32,000 30,00 960,00 
p Pomdmka k polotce: 

Dc1e00tz I/Ýf(l'e8U Cfsto: D.1.4.7.2 
23 K R0056 : Montél'- Kabelové pl!chytka včetně kovového hl'ebu do betonu a stahovacfho pásku ks 95,000 14,00 1 330,00 

24 M R0057 Dodévlca ·Kabelové plfchytka V!lelně kovového hfebu do fletonu a slahovaclho pásku ks 95,000 16,00 1520,00 
p Poznámka ~ polofce: 

Ods&t z vjkresu ř:lslo: 0.1.4.7.2 

25 K ROOBO . Montél'- Krabice pl!strojové hluboké, VČ. vysekáni a zapraveni ks 6,000 64,00 364,00 

28 M ROOB1 Dodávka - Krabice pffstTOjové hluboké, IIC. vysekáni a zapraveni ks 6,000 30,00 180,00 

p Poznámka k polob: 
Oclet!8t z výkT&w tfslo: D.1.4.7.2 

27 K R0064 Montél'- Trubka ohebné, o 32mm do pl!pravené drátky m 6,000 14,00 84,00 

28 M ROOB5 Dodt.vl<a - Trubka ohabné, o 32mm do pfipravené dréfky m 6,000 23,00 138,00 

p 1'oznllmks k polob: 
~z vfk.t9w C!slo: 0.1.4.7.2 

29 K R0068 Montát- Trubka ohebné, o 40mm do pl!pravené dréžky m 15,000 14,00 210,00 

30 M ROOB9 Dodt.vlca- Trubka ohabnt., o 40mm do pfipravené dlážky m 15,000 37,00 555,00 

p Po2nám1c8 k po/ob: 
Ode6et z výkresu Cfs/o: 0.1.4.7.2 

31 K ROOT2 Montél'- Vysekáni drátky v clhl. Zdl do hl. 50mm, ~. do 50mm m 6,000 74,00 444,00 

p Poznámlla k pofo!m: 
Ode!!et z Výkresu Cf$10: 0.1.4. 7.2 

32 K R0075 Montěž- Zapraveni vysekané drátky m 6,000 40,00 240,00 

p Poznámlca k polofce: 
Od96Jt z 'rjknm1 Clslo: 0.1.4.7.2 

33 K R0078 Montát- Vysekáni drátky v clhl. Zdl do hl. 70mm, ~.do 50mm m 12,000 106,00 1 2T2,00 

p ~kpoiOke:' 

Odeó9t z W~aasu Cf61o: D.1.4. 7.2 

34 K R0081 Montát- Zapraveni vysekané drátky m 12,000 46,00 552,00 

p Poznámka k~ 
OdeCet z vjf<reiJu Clslo: 0.1.4. 7.2 

35 K R0084 Montěž- Průrazy stropem, vč. zapraveni ks 1,000 930,00 930,00 

p Poznámka k polake: 
OdGc:'etz vjkresuOtJJo: 0.1.4, 7.2 

38 K R0067 Montáž~ Pnlrazy stěnou do 40cm, vč. zapraveni ks 4,000 243,00 972,00 

p ~kiíiiofDe: 
Odei';etz vVkresu6do: D.1.4.7.2 

37 K R0090 Montát- Protipožéml ucpávka. EISO včetně označeni - ~Htel< kpl 4,000 266,00 1144,00 

38 M R0091 Dodllvl<a- ProHpožflml ucpávl<a, E/60 vlletnl! označeni- Milek kp/ 4,000 913,00 3652,00 

p Pozttámka k poloke: 
Odečet z výkresuBskr. D.1.4.7.2 

39 M R0094 Dodllvl<a ·Pomocný e,_stalaCtll materlé/ (ko!vy, hrnotdfnky, wago swrl<y, stahovaol pásky, atd.) kp/ 1,000 5408,00 5408,00 

p Pomámks k polofc9: 
Odeáltz vfkmsuBslo; D.1A.7.2 

40 K R0097 Montát- Demontél' konoOV1ch prvků, n0Sfl9ch tras a kabeláte v rekonstruované Césti 2.NP hod 16,000 644,00 10 304,00 
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PC Typ Kód Popis MJ MnožS!vi J.cena [CZKJ Cena cell<em [CZKJ Cenová soustava 

p Pozm!Jmk& k položce: 
Odedel z vikrestltfslo: 0.1.4.7.2 

41 K R0100 Montáž- Odvoz a lii<Vklace demontovaného materiálu kpt 1,000 3003,00 3003,00 
p Pol.tllmka k paloke; 

~Odeťf;et z výluesut:fsJo: D.1.4.7 2 

42 K R0103 Montáž- MOntáž- Rozebráni a znovuosOWll kazetového po<lhledu m 5,000 69,00 345.00 
p Poznámka kpolo.fce: 

Odei!et z výkresu 6slo: D.1.4.7.2 

43 K R0106 Montáž-~ni metafickěho kabelu, vt. vyp<aoováni měllclho protokolu ks 68,000 83,00 5 644,00 
p Pomámka k polofce: 

Odečet z llýkresu Clsla: _D.1.4.7 2 

44 K R0109 Montáž- Dokumentace skutečného provedeni stavby k pl 1,000 7150,00 7150,00 
p Po%11ámka k p(>ložc&; 

Ode6etz výf<nmJBslo: 0.1.4.7 .2 

45 K R0112 MOntáž -Vedlej§! rozpočtové néklady (VRN) % 2,000 2 311,00 4622,00 

o 02 EPS - Elektfická požámi signalizace 42739,00 
46 K R0113 Monléž- Modul elektroniky DaOIIkového hlésiOe s OddělovaOem ks 1,000 315,00 315,00 

47 M R0114 Dod~vka -Modul etel<tloníky Ua~oveho hldsi/Je s ocld4/ova0em ks 1,000 1977,00 1977,00 

p Pazrnimka k poloj.ce: 
Ode?et z vý/Uesu 6slo: D. 1.4. 7.2 

48 K R0117 Montáž- SkRn DaOIIkového hlásiOe, Oe!Vená ks 1,000 136,00 136,00 

49 M R0118 Dodávka -Sk/Id ttallltkoVého hlási<e, čelwnd ks 1,000 322,00 322,00 

p Pomámka k položce: 
OdeCiet z lr')laesu&llo: 0.1.4.7.2 

50 M R0121 Dodávka - Ndhradnl sfdlčko pro tlaOitkoVý h/ás/C, balen110ks ks 1,000 78,00 76,00 
p Poznllmka k poloke: 

Ode09t z výk19su 6s/o: 0.1.4. 7.2 

51 M R0124 Dodávka- KovoVý klfOek pro tlaOitkoVý hlásič ks 1,000 22,00 22,00 

p PomAmka k po/Qb: 
Oo'e6ilf zvjkresu ClsirX D.1.4.7.2 

52 K R0127 Montáž- Kabel sdělovacl1x2X0,8 PH120-R, B2caS100 m 24,000 14,00 338,00 
53 M R0128 DOddvka- Kabel :sdětovac/ 1x2x0,8 PH1211-R, B2caS1DO m 24,000 24,00 576,00 

p Pom~mk:J k polafcs: 
OdeOOtz vfkresuďslo: D.1.4.7.2 

54 K R0131 MOntáž- PNchylka kovová pro jeden kabel, vtetně nastfelovaclho kovového hrotu, požámě Odoln~ ks 26,000 14,00 354,00 
55 M R0132 Dodávka- Pf/chytka kOVOvá pro }eden kabel, vtetně nasffe/ollac/ho kovoVého hmtu, po1flm6 Odoley ks 26,000 18,00 418,00 

p Polnámlta k poTo!r:$; 
Odec!et z výhesu C!Sio: D.1.4. 7.2 

58 K R0135 M~ž- Trubka ohebné, o 25mm do plipravené drážky m 3,000 13,00 39.00 
57 M R0136 Doddvka - Trubka ohebnd, o 25mm do plipravené d1tdl<y m 3,000 15,00 45,00 

p Pomámka k po1otce: 
Odet!et zYýfrmsu BsSo: 0.1.4.7.2 

58 K R0139 Monlflž- Vysekáni d1tdl<y do hl. 51lmm, A. do 50mm m 3,000 74,00 222,00 

p ~k polo1J;s: 
Odefet ZVjkrrJsu Cislo: 0.1.4.7.2 

59 K R0142 Montéž- Zapraveni vysekané drážky m 3,000 40,00 120,00 
p F'oznmnka k pololce: 

OdOOet zv}kre$uďslo: 0.1.4.7.2 

80 M R0145 Doddvka- Pomocný elektroinslslal!nf maleril11 (kotvy, hmoldlnky, Sl<>ll<y, stahovact pdsky, spojky atd.) kpt 1,000 558,00 558,00 

p Poznámka k polol.ce: 
OdeOOt z vý/ae$U čJ/s/o: 0.1.4.7.2 

61 K R0148 Monléž- Demontéž slávajfclho U.OIIka EPS vo. kabeláže kpl 1,000 286,00 286,00 
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PČTyp Kód Popis MJ Mno:tstvt J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

p PrmJámka k po/obl: 
Odet!!et z \lý1aesu &Jo: D.1.4. 7.2 

62 K R0151 Montll:- Programováni a zpovozněnt systému EPS kpt 1,000 2 717,00 2 717,00 
p PoznAmka k položJ;e; 

Odeť:etz vtkresu6slo: 0.1.4.7.2 

63 K R0154 Montáž- Konfigurace symbolu na půdorysu ks 1,000 266,00 266,00 
p Poznámka k. poiOioe; 

~z_ ~~S#J: 0._1_ .... 7._2 

64 K R0157 Montlž- Dokumentaoa skutečného provedeni stavby kpt 1,000 1 716,00 1 716.00 
p 'Pozn4mlcé k~: 

Odef.et z výktesu čisto: 0.1.4.7.2 

65 K R0160 Montll:- Vedtej§l rozpočtové m!klady (VRN} % 2,000 105,00 210,00 
p PoznAmka k fJO/Oft;e: 

QdeOOtz vjkresu Clslo: 0.1.4.7.2 
w 200"(),_01 'Pi'epočtené ~oeficientem rmtofstvl 2,000 

66 K R0213 Montáž napojenr el. požár. klapek VZT včetně zapojeni a naprogramovánr kpl 8,000 4000,00 32 000,00 

o HZS Hodinové zúčtovací sazb~ 3120,00 
67 K HZS2491 

-Hoomove zuctova-cr·sazoy prores ~v zeanJcKe·vypomoCJ·tnmmocne pracer':::;v-oe1mK ·zeamcKYcn 
hod 8,000 390,00 312o.oo es úRs 2019 01 •Ntv.rntvor 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACf 
Stavba: 

Stavební úpravy dospávacl haly v ObjektU A- 2NP 
Objekt: 

S009 - Interiér 

KSO: 
Ml sto: 

zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vypln údaj 

ProJektant 
Livi09 future s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snížená 

Cena s DPH 
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Základ daně 
127635,00 

0,00 

v 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

CZK 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

5.42019 

00098892 
CZ00098892 

Vypln údaJ 
Vypln údaj 

05455618 
CZ05455618 

127 635,00 

Výše daně 
26 803,35 

0,00 

154438,35 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy dospávací haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 
5009 • Interiér 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dQu - Popis 

Fakultní nemocnica Olomouc 
Vyplň údaj 

Náklady stavby celkem 

Ostatní - Ostatní 

INt- Interiérové vybavení 

Strana 44 z 50 

Datum: 

Projektant 
Zpracovatel: 

5.4.2019 

LMng future s.r.o. 

Cena celkem [CZKI 

127 635,00 

0,00 

127 635,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy dospávaci haly v Objektu A - 2NP 

Objekt: 
8009 - Interiér 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Fakultní nemocnice Olomouc 
Vypl~ údaj 

Náklady soupisu celkem 

o Ostatní 

o !Nt 
K IN KL1 

p 

2 K INKS.1 

p 

Ostatní 

Interiérové vybavení 
KUCH~Sr<A LINKA 1600XSOOx900 mm 

Poznámka k fio/ol.ce: 
- 2x otočně plné !M!kJ, dé!eni 1x polire 
- Jrorbus lamino 
- hmnyABS. zsvfránf dvlfek s tlumen!m 
- sokfo~ noil(y s lúytoV15nfm 
- pracovnf ploch<J z.tJvojené lamino tf. 37 mm s POSffi:>.'mingem 
- nerezollýd!ez. s oc:JkapoVQJJ plochou 
- nerezové umyvadlo 

KS.1 - KANCELÁŘSKY STŮL 2500x8o0x750 mm 

PczntJmka k pcfOžcfJ: 
- pracovnr plocha zdvojené famioo u. 37 mm s poslformfngem 
- kovová kostro s fromim obvodovým rámem 
- ocelové nohy s retlfikacf 
- bočn! krycf desl«l do~ pracovn! p/ochy 

Popis 

- čelnl kryd deska, ktefá buée z8rovell vynMet puft nad prsrovnf pfochou, hloubka pultu 200 mm 
-pod puttem budou OS<~zeny záswky elektrické energre a dat 
-nooa stolu u obVOdOvé sMny nesmf pfekáfat:ásuvkám vs sMnf:, nejlěpe nohu zde neprovál:Jét a stil/ uXctvil do sttmy 

3 K INKS.2 
KANCElÁŘSKÝ STůL 2150XSOOx750 mm 

Poznfnnk9 k potcžefJ: 
-pracovní plocha zdVojené lamino tl. 37 mm s postfurmirtgem 

p - kovol'á kostra s homfm obvodollým támem 
~OCelOVé nohy .s reti!fkací 

4 K IN KŽ.1 KANCElÁŘSKA LIDLE 

p Poznámka k poloice: 
- kanceláfská 1kite s područJ«lmi 

5 K INKŽ.2 KONFERENčNI ŽIDLE 
Poznámka k mhlcs: 
-kovové nohy 

p -/Jezpod~k 

~materiál scrta(Jfafátke 

6 K INSK1 
SKŘIŇ KOMBINOVANÁ 1250x500x900 mm 
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Datum: 5.4.2019 

Projektant: Living future s.r.o. 
Zpracovatel: 

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 3.000 

kus 2.000 

kus 1,000 

26 288,00 

10 089,00 

6 759.00 

4 615,00 

1204.00 

9 897,00 

127635,00 

0,00 

127 635,00 
26 288,00 

10 089,00 

6 759,00 

13 845,00 

2 408,00 

9897,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Pr:Jvmmka k~= 
- v homf l:dsti 2x tii{Jifk vý!ky 200 mm 
-ve spodnl C:lstJ" 2x otoCné plné dvfflfe, cMien11x poliCe 

p - korbiiS skllnlk lamino 
- hrany ABS, ~ výsuvy z8suvek .s flumentm, zevfrěn/ dvffek. s tlumerJim 
- so.lcfové noiJr.y slvytovánlm 
- prncovrrf plodw ztJvojené IBmmo ti. 37 mm s postformfngem 

7 K !NSK2 
SKŘIN KOMBINOVANÁ 1275x500x750 mm 

kus 1,000 7635,00 7635,00 

Poznámka k. pololt:G: 
-2x otoCn6 pltM dvfrlca, r:ll!enl2x police 
- Jrortlus skll~k lamino 

p -hrany ABS, zsvfráni dvf1e1f s llumenfm 
-so~ notky s klytov§nfm 
- praawní plocha zdvojené tam/no 11.37 mm s postfoonlltge>i! 
- záda slďl~k v pohledové kvafiM kryté deskou 

8 K !NSK.3 SKŘIŇ KOMBINOVANÁ 1200x450x2000 mm kus 1,000 12 194,00 12194,00 
Poznámka k pololce: 
- 2x ~plné dvflktJ výf;ky 1200 mm, dfJ/enf 4X police 
- 2x oiOI!n6 pfn(J dvffke vý§ky 800 mm, ddfenl 1x police 

p 

""""'""""""" -hrany ABS, zavfnfnl cMlek s tJumenlm 
- .soldové notky s kl)ftwánlm 

9 K !NSK4 SKŘ(i>l KOMBINOVANA 1200x600x2000mm kus 2,000 13 060,00 26160,00 
F't:izn.§mka k pofolce: 
- 2x otočné plné dvlffca v#lcY 1200 mm, dllenf 4x police 
- 2x otoO!é plni dltffk8 vj.§lcy 800 mm, tm/enf 1x polic9 

p -korpus lamino, hOmf ~ ~ 
- hranyABS, zavfránf r:Jvlfek stlumenlm 
- SOidové notkys ~m 

10 K INZS.1 ZÁ~SNÁ SKŘIŇKA 1100x400x v.360 mm kus 2,000 6180,00 12 360,00 
Poznámka k Poiolce: 
- 2x otz:óJd plnd dvifka, dmenf 1x pollc9 

p ·"""""-- hrany ABS, tsvfmnt rMrek s thJmenlm 
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování 

Struktura 

Soubor je složen ze zátoiky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prad pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovanfm a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace stt:wby obsahuje sestavu llekapltulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prad. 
v sestavě Rekapitullce stavby jsou uvedeny Informace fdentlflkujfcf pfedmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC·CZ, CZ·CPV, CZ<PA a rekapitulaci 
celkové nabfdkové ceny uchazeče. 

Terminem "ucha:eč" (resp. zhotovftet) se myslí "účastnfk zadávadho řízent' ve smyslu zákona o zadávártf veřeJných ukázek. 

V 5e5tavě Reklpftutace objttktll stavby a soupts4 p111d je uvedena rekapitulace stavebnkh objektů, l~kých objektů, provoznfch souborů, 
vedlejšfch a ostatnfch nákladů a ostatnfch nákladů s rekapftutacf nabfdkové ceny za. jednotlfvé soupisy pracf. Na základě údaje Typ je možné 
Identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupfs pracf pro danY objekt: 

STA Stavební objekt pozemnl 
ING Stavebnf objekt Inženýrský 
PRO Provozní soubor 
VON Ved!ejšf a ostatnf náklady 
OST Os:tatní 
Soupis Soupis pracf pro daný typ objektu 

Soupis prtu:f pro jednotUvé objekty obsahuje sesta\'Y Krycí list soupisu prad, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prad. Za soupis prací mOže bÝt považován 
I objekt stavby v případě, že neob5ahuje podřízenou zakó:zlw. 

Kryd list soupisu obsahuje rekapitulaci fnformad o předmětu vefejné zakázky ze sesta\'Y Rekapitulace stavby, infonnacf o zařaunf objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ·CPV, CZ-CPA a r&kapltulaci cetkové- nabldkové ceny uchazeče za aktuálnf soupis praó. 

RekApitulace ěleninf soupisu pro~~cf obsahuje rekapitulaci soupisu pracf ve všech úrovnfch členěni' soupisu tak. jak byla tato členěni použita (napf. 
stavebnf d(iy, funkčnf dfty, pfipadně jiné členění) s rekapftutad nabfdkové ceny. 

~fs pr1d obsahuje položky veškerých stavebnfch nebo montážnfch prací, dodávek rnaterfátů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebnfho objektu, 
Inženýrského objektu, provoznfho souboru, vedtejšfdl a ostatnfch nákladů. 
Pro potoiky soupisu prad se zobrazuji následující Informace: 

PC Pořadové čfsto po!oiky v aktuálním soupisu 

TYP 

Kód 
Popis 
MJ 
Množství 
J.cena 

Cena celkem 
cenová soustava 

Typ položky: K· konstrukce, M - materiál, PP • ptný popis, PSC - poznámka k souboro cen, P - poznámka k položce, W- výkat 
výměr 

Kód pololky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce 
Jednotková cena polotky. Zadanf mlíže obsahovat namfsto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet deffnuje 
J.cenu položky. 
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost potoiky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu pracf se na samostatných fáddch může zobrazovl!lt: 
Plný popis položky 
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavl!ltele 
Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkaru výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jfné položky, 

Metodika pro zpracovánf 

Jednotltvé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pcie jsou xvýrazněny žlutým podbarvenfm, ostatní pole neslouží k editaci a nesm( být jakkoliv 
modifikovány. 

Uchazeč je pro podáni nabfdky poVInen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby· zde uchazeč vyplní svůj název (ná:ev subjektu) 
Pole IČ a Dit v sestavě Rekapitulace stavby -zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 
Datum v sestavi Rekapitulace stavby • zde uchazeč vyplní datum vYtVoření nabídky 
J.cena .. jednotková cena v sestavě Soupis pracf o maximálním počtu desetinných mfst uvedených v pot! 
• pokud sesuvy souptsů pracf obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovýmf 
Poznámka • nepovfnný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupfsů pracf neobsahujf pole J.cena, potom ve všech soupfsech pracf obsahuJ( pole: 
- J.materfál ·jednotková cena materiálu 
- J.montáž ·jednotková cena montáie 
Uchazeč v tomto přlpadě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.rnontáž: nenulovými kladnými č(stfcemf. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál Je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy polofka neobsahuje žádnou montáž je pffpustné, 
aby pote J.montáž bylo vyptnino nulou. Obě pole· J.materlál, J.Montáž u jedné položky bY však neměly být vyplněny nulou. 



-------~··--

Rekapitulace stavby 

N•zev Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIH) znaků 

--·--··-.--·· 
Kód A Kód stavby String 20 
Stevba A Název stavby St ring 120 
Mfsto N Mfsto stavby Strtng 50 

Datum A Datum vykonaného exportu Date 
1<50 N KW!flkace stavebniho objektu String 15 
cc-cz N Klasifikace stavbeních dit Strlng 15 
CZ·CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky Strlng 20 
CZ·CPA N Kla~fikace produkce podle čfnnostf String 20 
Zadavatel N Zadavatel zadanf String 50 
K: N ti: zada.vatete zadaní St ring 20 
DIČ N DIČ zadavatele zadanf Strfng ZD 

Uchazeč N Uchazeč veř'ejné zakázky Strlng 50 
Projektant N Projektant Strtng 50 

Poznámka N Poznámka k zadánf String 255 
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 
Základna DPH A Zé.kladna DPH určena součtem celkové ceny z potoiek soupisů Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH llouble 
Cena bez DPH A Celkov6. cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech listů. Double 
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu llouble 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů pracf 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIH) znak~ 

Kód A Pleb!rá se z RekapiWia<e stevby Str1ng 20 
Stevba A Pl'ebfri se z Rekapitulace stavby Strlng 120 
Mfsto N Přebfrá se z Rekapitulace stavby Strfng 50 

Datum A Přel>frá se z: Rekapitulace stavby Oate 
Zadavatel N Pfebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50 
Projektant N Pf&bfrá se z Rekapitulace stavby Strfng 50 
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strfng 50 
Kód A K6d objektu StrlnB 20 
Objektu, Soupfs prad A Nózevobjektu StrtnR 120 
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Doubte 
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Oouble 
Typ A Typzekázky eGTypiakazky 



Krycí list sou pi s u 

Nózev Povinný Popis Typ Max. počet 
atribuf:IJ (AIN) znakO 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt A 1<6d a název objektu Strlng 20+120 
Soupis A Kód a název soupisu Strlng 20 + 120 
KSO N Klasifikace stavebního objektu Strtng 15 
CC·CZ N Kl.asfflkace st11vbenfch děl String 15 
Cl·CPV N Společný stovník pro veřejné zakázky Strfng 20 
CZ·CPA N Klasifikace produkce podle čfnností Strtns 20 
Místo N Přebfrá se z Rekapitula<:e stavby Strlng 50 
Zadavatel N Přebfrá se :r: Rekapitulace stavby Strfng 50 
UchazeČ N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strtns 50 
Projektant N Pfebfrá se z Rekapitulace stavby Str1ng 50 
Poznámka N Poznámka k soupisu pracf Stnng 255 
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuátnfho soupisu Doobte 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupfs lloobte 

Rekapitulace členěni soupisu pracf 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIN) znaků 

Stavba A Přebfrá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt A Kód a název objektu, pfebfrá se z Krycího listu soupisu Strlng 20 + 1ZO 
Soupis A Kód a název objektu, plebfrá se z Krycího Ustu soupisu Strfng 20 + 120 
Mlsto N Přebfrá se z Rekapitulace stavby Strtnc 50 
Datum A Přebírá se z Rekapitutaee stavby Date 
Zadavatel N Přebfrá se z Rekapitulace stavby Strfng 50 
Projektant N Pfebfrá se z ~pittJiace stavby String 50 
Uchal:eč N Přebfrá se z Rekapitulace stavby Strlng 50 
Kód dflu · Popis A Kód a název d((u ze soupisu S !ring 20 + 100 
Cena celkem A Cena celkem za dR ze soupisu Daubte 

Soupis pracf 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIN) znakO 

Stavba A Pl'ebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 120 
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 
Soupis A Přebfrá se z Krydho listu soupisu Strtng 20 + 120 

Mfrto N Pi'ebfrá se z Krycfho listu $0Upisu Strins 50 
Datum A Přebfrá se z Kryclho listu soupisu Date 
Zadavatel N Přebfrá se z Krycfho Ustu soupisu Strlng 50 
Projektant N Přebfrá se z Krydho listu soupisu Strin.s 50 
Ucha<eč N Přebírá se :z Krydho listu rouplsu String 50 
Pé A Pořadové čfslo potoiky soupisu Long 
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 
Kód A Kód položky ze soupisu String 20 
Popfs A Popis potolky ze soupisu String 255 
MJ A Měrná jednotka poloi!<y Strfng 10 
Množství A Množství položky soupisu Doobte 
J.Cena A Jednotková cena položky Doub!e 
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena • Množství Doubte 
Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy Strlng 50 
p N Potnámka položky ze soupisu Memo 

ll'< N Poznámka k souboro cen :ze soupisu Memo 
pp N Ptný popfs položky ze soupisu Memo 
w N Výkaz výměr (figura, výrat., výměra} ze SOtlpfsu Text,Text,Double 20, 150 
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH 



Datová věta 
Typ věty Hodnota ViZnam 
eGSazbaDPH základní Základnf sazba DPH 

snfiená Snižená s82ba DPH 
nulová Nutová sazba DPH 

zákl. přenesená Záktadnf sazba DPH přenesená 
sniž. pfenesená Snffená sazba DPH přenesená 

eGTyplakazky STA Stavebnf objekt 
PRO Provomf soubor 
ING Inženýrský objekt 
VON Vedlejšf a ostatnf náklady 
OST Ostatní náklady 

eGTypPolozky Položka typu HSV 
2 Položka typu PSV 
3 Položka typu M 
4 Položka typu OST 




