
\ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sfdlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
zastoupená ve věcech sml 
kontakt pro věci technické 
bankovní spojení: Česká n 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

OHLŽS, a.s. 
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
zastoupená: Ing. Jiřim Calábkem, MBA, manažerem výrobním, Divize M- Morava 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 8010-503087443/0300 

na straně druhé jako "Zhotovitel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního 
předpisu jsou oprávněn i tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy ne ní třeba podpisu j iné osoby.} 

tuto 

Smlouvu o dílo 
dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 



I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této 
smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Vybudování unifikovaných 
shromaždišť odpadů" (dále jen "Dílo") identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-000640. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, 
nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

5. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 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. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových 
vozidel do místa plnění. 

ll. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo ve lhůtě do 4 týdnů ode dne podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16 týdnů ode dne zahájení díla. 

3. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. 
Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou 
písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto ne ní dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, 
že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 



sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za 
provedené práce. 

lil. 
Cena dfla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 1 ~93.71S;88Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí 
a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění 
díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými 
technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 

doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady 
faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na finanční účtárnu 
objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. 
Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2019..()00640. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 

provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 
Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede 
zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a 
nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění 
díla. 



2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami 
stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště 

zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování 
případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou 
výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a 
rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za 
dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je 
také: 
a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím 
související hradí zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na 
staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé 
na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 
c)povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a 
v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců 

inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností 
doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce 
zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích 
i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných 
částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, 
to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající 
v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být 
v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat 
v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, 
které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není 
dostačující. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené 
či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel 
veškeré náklady a škody s tím spojené. 



9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

v. 
Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených 
příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je 
uvedeno v čl. lil. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 

V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého 
budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména 
specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo ne převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 
Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce ~O měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, 
zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: 

rljvi;zt;QJ()m<Úi\<@gli.Iill·G~, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 
lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednání 

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 zhotoviteli. 



2. 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. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 
4. 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. 
S. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řtdí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné 
plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

7. 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. 
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákonlku, 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 okolnosti, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat. 
9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 
1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje . 

10. Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejněn( této smlouvy v Registru smluv. 
11. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečet ly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním 
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

- Výkaz výměr 
- Harmonogram prací 

1' z ·08· 2019 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: MT-19-015 

Stavba: Shromažďovací místa- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

Položkový rozpočet zpracován dle PD " Shromažďovací místa pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc" vypracované Ing. 
Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Náklady z rozpočtů 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

., 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

v CZK 

Základ daně 

1 993 715,88 
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1 993 715,88 

0,00 

1 993 715,88 

Výše daně 

418 680,34 

2 412 396,22 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: MT-19-015 

Stavba: Shromažďovací místa - Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Mi sto: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Kód Popis 

1) Náklady z rozpočtů 

001 Stanoviště č.1 

002 Stanoviště č.2 

003 Stanoviště č.7 

004 Stanoviště č.8 

005 Stanoviště č.14 

006 Stanoviště č.16 

007 Stanoviště č.17 

008 Stanoviště č.23 

009 Stanoviště č.24 

010 Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 56 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 993 715,88 2 412 396,22 

318 555,79 385 452,51 

106 067,96 128 342,23 

243 665,71 294 835,51 

164 423,60 198 952,56 

296 698,64 359 005,35 

245 662,09 297 251,13 

542 142,09 655 991,93 

76 500,00 92 565,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



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

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 993 715,88 2 412 396,22 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací mlsta- Odpadové hospodářStví v areálu FNOL 

Objekt: 

001 - Stanoviště č.1 

KSO: 
Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PD" Shromažďovací mlsta pro odpadkové kontejnery na pozemclch uzavi'eného areálu Fakultnl nemocnice Olomouc" vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Strana 4 z 56 

Základ daně Sazba daně 

318 555,79 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

318 555,79 

Výše daně 

66 896,72 

0,00 

385 452,51 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa- Odpadové hospodál'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

001 · Stanoviště č.1 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 -Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV • Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

318 555,79 

106 420,11 

35 751,62 

31 869,44 

14 300,66 

16 232,51 

8 265,88 

212 135,68 

212 135,68 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Shromažďovací místa -Odpadové hospodářstvi v areálu FNOL 

001 - Stanoviště č.1 

Kód 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

~~[)_-.J. ····~···· _____ .t:emlli_J)ráce .... 

Popis 

K !112151354 i Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m 

p 

w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Včetně uložení nevyužitelné zbytkové suti na skládku. 

Stanoviště č.1 

Výkres č. 2 
1 

~~- --- ----------------·-··----§Q!:I~t~--
2 . K !112151357 !Káceni stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m 

MJ 

kus 

kus 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

318 555,79 

106 420,11 

-~--· . - - ............. ····~- 35_7_5_1,62 
1,000' 1 000,00' 1 000,00 

1,000 

... .!.,QQCJ___ .. ---------~- . ·········--~-----·-
1,000 1 OOO,OOi 

-· _. ______ L_ __________ ---···-···-----' -------~~---------····------ .---~---~--- -------~----- --------~--~-- ------- --~--------~-- -------------------'"·---~~--- ---- ______ , ___________ ,_ --------------------

1 000,00! 

p 

w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Včetně uložení nevyužitelné zbytkové suti na skládku. 

Stanoviště č.1 

Výkres č. 2 
1 

w Součet 
~ •• ------,-- -------------~~--·· 

I, 3 K i,11??n1114 . . . . . Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
L __ ; ____ j________ --- --·-----~~--~- -----·---·---~~-- ---···-·· -- - - --------~~-- ---" ... _, __ _ 

Poznámka k položce: 

..'( __ i?!_f!} __ ~l!!_~žen!_'!_~'"Y_'!!-_~~'!:!3:.~ť!.~9.'!.~-~lJ_!!_ __ '!a skládku. __ _ 
p 

4 K 112201117 !Odstranění parezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20m a zasypánlm jámy 
-..L---·-'-~~-

p Poznámka k položce: 
Včetně uložení nevyužitelné zbytkové suti na skládku. 

,---~--~,~·--·---- ·-··----·- . ···-····----··---·-·· ----~ 

5 ! K i 113107135 !Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl100 mm ručně 
'----~ ----------- StanoVi-ště č. f---- ---------------- ----------------~---- ------------- ---- ·-----~------

w 
w 
w 
w 
w 

Výkres č. 2 
Odstranění ŽB PZO desek 
4,5•2,25 
3,6•2,25 
Součet 
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----------' 

1,000 
1,000 

kus ----1~oooi

1 
--------- ----------------

3 000,00' 
. -----~-'-----------_1 __ _ 

3 ooo,ooi, 

-- -----~~----- ------- --" ---·-·---
kus 

m2 

1,000j 

18,225 

10,125 
8,100 

18,225 

3 000,00 3 000,00 

611,00 11135,48 



--- -- ---- ------·-
' ~ PČ Typ Kód Popis 

L_____,_ ______ ~---~---------~------------·· --------- ·-··-- ------------ ---------
i 6 i K j 113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých 
L ____ . ---·---·-------- --·-·----------- - --·--- - --------- ---·-----·-

7 

w Přldlažba 

w 2,2+5,3+2,2 
w Silniční obruba 
w 8+2,12+5,3+2,12 
w Součet _________ .. ____________________ _ 

K 1131103101 

w 
w 
w 

Hloubeni jam ručním nebo pneum náfadlm v soudržných horninách tf. 1 a 2 -s-kladb·a··s·porezdem_________ -------- ------- · ---- ------ ------------------------ ----------
12,85.1,65.0,5 
Součet 

MJ Množství J_cena [CZK] 

m 27,2401 118,00 

9,700 

17,540 

·-------------- ··--·----c-· ___ 2],24Qr ----
m3 10,601 i 

-·•···----·----~ ---

10,601 
10,601 

438,00! 

Cena celkem [CZK] 

3 214,32 

4 643,24 

8 i K 131203109 Pfíplatek za lepivost u hloubeni jam ručním nebo pneum náfadím v hornině tr. 3 ------ -- -----------------------. ----~;-------10~60_1_! ---------152":0o! ---- ----------------1611 ,35! 
-·--\--':- ~·----~--- ------~.--···----- ---· ····-·---- -~--------- -~-----~-- -······------- ------- -----.-~----------- --~--- ------ , ______________________ . _______ .,_"" 

9 K i 162701103 'Vodorovné přemístěni do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
1----~----'-------~-- - ~-~-~---~-----~---- --- -------·- -------- ~--------------- ----- ------··· 

10 K ]167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 

11 _ K !171201201 Uloženísypaninynaskládky 
'---~---~->------- --------· -----------~~---~---------- -----~----- --------- -- --- --------- ~-- ------------- ---- ------- --- --------
! 12 _ K 1171201211 i Poplatek za uložení stavebního odpadu- zeminy a kameniva na skládce 
~-v;;---------- -- ·io:6o1•1,?5 _____ - ---- __ " ____ _ 

w Součet 

D 5 

m3 

m3 

10,601 

10,601 

222,00 

190,00 

m3 10,601 17,20' 

18,552 140,00 

18,552 
18,552 

2 353,42 

2 014,19' 

182,34 

2 597,28 
" "" "" -

31 869,44 "Komunikace j)()ZE!mní___ ____ _ __ _ 
----······················-- .. ----- --, 

13! K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl200 mm ___ l _________ _ 
m2 29,300i 174,00 

vv SťanovištěE1~---

w Výkres č. 2 
w 18,5+10,8 29,300 
w Součet 29,300 

.~---- ----~-------------~------------ ......... -- - -------- -- ---------------------------------·------~----·--~ ---------------------------~~~------.. -------··------- ------------- - ---- - --------·------- --------- ~---------

14 K ;564871111 'Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl250 mm m2 29,300' 181,00 
L_ ____ ,W__,_______ ---· ·----'stanoviště č-.1------ ~-----·-------- -

w 
w 
w 

15! K !564911411 

Výkres č. 2 
18,5+10,8 
Součet 

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 

29,300 
29,300 ------- --------- ---~ ___ " __ r _____ " ____ _ 

m2 10,800 42,80! 

5 098,20! 

5 303,30 

462,24' 

16! K !573111111 --=----·-~2~~- -~0~-----=~12:10!=~~~=~ 130,68! Posti'ik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 
---~---------------- ------.. ·--------- -------·-----

V v 
w 
w 
w 
w 

! 17. K [573211112 
f-____;---+------- -
~~J~76133111 
~9 [ K ji)76_153311 
1 20 ! K !596211210 

w 
w 

Stanoviště č.1 

Výkres č. 2 
Plocha doplněni živičné plochy 
10,8 

_Sol!~~-! ____________ ~ ...... -- _____ ------~--------
Postnk živičný spojovaci z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 

i Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m 

Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl60 mm š do 3m 

Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 

Stanoviště č.1 

Výkres č. 2 
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10,800 

-------- _10,800- -------------" 
m2 10,8001 

m2 10,800! 

m2 10,800i _______ .__ -- ~-----~---~-- --- ---~ 

m2 18,500 

9,40 

299,00 

386,00' 

340,00 

101,52 

3 229,20 

4168,80 

6 29o,oo! 



i,PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
---~~-----------~-~-- ----~ -----~~-----~-- ----.-----------.--- ----~------ ------~----~~------ -------------··----

w 18,5 18,500 

--~---18~500- ------------
7085,50 

w Součet c--,_ -----r---- ----,_ -------------~---------- -- ---------------- ------------- --------- ---------
! 21 i M iPSB.14012601 'HOLLAND 1200x100x80 mm m2 18,500 
' _ _;______L_ __________ -------------- _____ ._ ________ .. ______ - --------------- - --------- ---------------------- ---------------- ----- ·····-- ---------------------'---------' --~----------' ----

383,00 

-~_IJ_~_ ----~--Qstatní kon,;trl]I_<_Ce apr~ce,_b_ourán_í --------- --------- ---------- ------ - -----~------ --------------------- ---~-1~:30_(),66_ 
m 10,500i ! 22 · K !915491211 Osazeni vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm 

L ·-·---'-----'- --·-··-··---- ---- ···----·--··- --- ··-----·--------------- --·-··--------- . ··----- -- -.-- --------- ---·---- --·-·-------
101,001 

~------·"·-~--' - _________________ : __________ _ ___ : 1 080,50! 

W Stanoviště č.1 

w 
w 
w 

Výkres č. 2 
6,8+3,7 
Součet ------------------ -------- ----.--·- --- ------------------------·----------------

23 i M PFB-2170061 Silniční pffdlažba- krajnlk nízký a vysoký ABK 50125181/ nat kus 

10,500 
10,500 :.-------T --- --;~ 
21.000. 59,50' 

___________ &5*2~-~fji}ločtenf~Q~fi-C_~~~em~_i.r!~~~~~~--~~-=:.~.~=~:~-==-===~ :::~--==--=~------- --····--- ----:~==--~~---==~=:~--=:~~~-:~---~--LQoo , ___ - -=-~=----
·-----L~----· 

w 

------
1 249,50 

24 i K 916131213 'Osazeni silničnfho obrubníku betonového stojatého s bočnf opěrou do lože z betonu prostého m 19,370! 240,00 4 648,80 ___ lw ----- ------··--------·--Stano-Viště-č~-- --------··--------- ----·-·--~--- --- · ---···-- -----~------ ····-- -- ------·-----·------- ------~·-·-···--- ----- ______ , _____ _ 

w Výkres č. 2 
w 1 ,435+1 ,435+6+6,8+3, 7 
w Součet 

-. ------------- -----~~-~---··-··-··· 

25 M '59217017 ·obrubník betonový chodníkový 1 000x1 00x250mm 

26 K ''916991121 'Lože pod obrubniky, krajníky nebo obruby z dlažebnfch kostek z betonu prostého 
---

w Pod obruby 
w 19,37•0,15·o.15 
w Pod prfdlažbu 
w 1o,5•o,z5•o,15 

--~--"!'!__··· ·-------- -------~ouče!_ ______________ _________________ --------·---

27 K i919122122 'Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl30 mm s těsnicim profilem 

m 

m3 

19,370 
-- __1g_3.7Q __ 

20,000' 

0,830 

0,436 

0,394 

---------------------- ----------·-. __ __o,~~--

131,00 

2 840,00 

m 9,900' 62,40' 
w ------------------- --·-cem··pooab·Ouránr obrub - ----------·-------··-------- -------··--------··-··------------ ------·······----·---- ----------·----·----------·-----'------------·---- - ----------·-·---

w 
w 

2,2+5,5+2,2 9,900 
9,900 

2620,00 
-----------···-

2 357,20 

617,76 

____ Součet _____________________ --·- --------~----------------

Řezání stávajícfho živičného krytu hl do 150 mm 
---------- ------ 9,9ooi ------ ----------- ------- -------------------

!28--KT919735113- m 126,00' 1 247,40! 
I ·--'------- ----------··-•---·-----------

______________ : 
···---- --- '~~~~---~-..l 

w Lem po odbouráni obrub 
w 2,2+5,5+2,2 9,900 
w Součet 9,900 

------------~----------------~-------- ------ ------~-- ------------------··· · ----------- ~---~- --9.ooo! 
29 K '966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 

--, ------ --~ ---
55,50i 499,50' 

w 
w 

3+3+1 ,5+1 ,5 
Součet 

-----~--- --- -------"-- · ---9.ooo-- ··-~--- --------~-----------~~ 

9,000 

D 997 Přesun sutě 
-· ~~----- -~----~--~---~---------~-~~~----~-----------

30 ! K !997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 12,346! 48,80 
"-·'---~---~------~ -------'-----~·--------' ---~··---·----- -----~----------

31 K ',997221569 iPríplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 98,768', 13,00 

[32_l~~~c;:7~~~---~~7~:~~~;~~:;!i~:~~~~:~e;o~~~~;,~~tfe~Jlro~;d~ro:~:u~~~;vu=--== =--====------~---- ----~-- : -98

'

768 
• ···· 

i 33 i K 997221825 i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebnfho odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 

12,346' 512,00] 

12,346 650,00i 
'L_ _ _j __ _ 

----~-------- --~ ---------- --- ----··· ------~- ---~---------
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--~6 ?32,51 
602,48 

1 283,98 

6 321,15! 
---·----- ...... , 

8 024,90! 



PČ Typ Kód Popis 

D 998 Přesun hmot 
' 34 K !998223011 Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
'-------'--'-- --·---------~~-----.----~~-- -----.--~----------~-·-----

! 35 K !998225191 Pfíplatek k pfesunu hmot pro pozemnl komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

MJ Množství J.cena [CZK] 

41,284' 

41,284 

192,00 

8,22' 

---·"§: -·---- -- -------·--·-- ------------------------- -----------·----- --- ·- --- ------------ -------- -- ·---------- - -------
36 K 767131113 !Montáž stěn plechových nýtované m2 74,378! 202,00! 

-···- -------------------~--~--------------------------------------------- _ _. ___________ ------------------------ ----------- ----·-------------~----- - ----------····-------- -----··------------'-----

w Ocelový přlstřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.1 

w Výkres č. 2 - 4. moduly 
w Zadn[ stěna 
w 
w 
w 
w 

3*2,2*4 
Boky 
(2,2+2,04 )12.1 ,435·2·4 
Pasivní a aktivní křídlo 

w 1,97*3*4 
w Součet --------- ---·-------~---- --- --~~------------·-~-~-------. -·---

37 M i.767/MAT/003 Tahokov 43113/2,5/1,511 x2m 
L__ ___ _,~ ___ :_ --------------------~- ______________ .,______ ------- -··----

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 100012000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Měmá jednotka - ks=2m2 
Jakost- DC01, 11321.21 
Váha MJ/9,06 kg= m2!4,53 kg 

Ocelový přlsti'ešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.1 

Výkres č. 2- 4. moduly 
Váha opláštění 4,53 kg I m2 
Zadnf stěna 
3*2,2"'4,53"'4 
Boky 
(2,2+2,04)12.1 ,435•2•4,53.4 
Pasivní a aktivní krídlo 
1 ,97*3"'4,53*4 
Součet 

-~------------···---·-------- ---·---
kg 

26,400 

24,338 

23,640 

----- - 7 4,3_78,_ ------
336,930 

119,592 

110,249 

107,089 
336,930 

75,00 

Cena celkem [CZK] 

8 265,88 
7 926,53! 

339,35 

212 135,68 

212 135,68 ------------------ ---
15 024,36 

25 269,75 

-·------------·---- --- ---·-·--------·-------·------------- · ~-=-~~~~~~ _ · ~~~.4o0\ =-.J:75~óOT__ __ 7 650,00[ 38 K '767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním 
--------~-----·-----------·---------------------

_____ . ____ ;_ 

w Ocelový přistřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.1 

w Výkres č. 2 - 4. moduly 
w 3"'1,7*4 20,400 
w Součet 
- ----·-T- ---------- --·-·----- ·-····-- -- ·-·---- -----------------··-·---------- _________ 2Q.4()() .,----------- ··--·--·--

39 M !STJ.0019239.URS Trapézový plech SAT40 N, 40/160/960 0,88 mm PE 25 mikrometrů m2 24,000 625,00 15 000,00 
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PČ Typ 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

·------ ~--···6Cěi0Vý!)-rístrešek na kontejnery ~ VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.1 

Výkres č. 2- 4. moduly 
5•4 
Součet 

Popis 

-~~ .. -~-------- ---------------~-·-- -------·····--·----------···---- -------------~ ----------------·-··--·· 
40 '! K 767995112 

~-L--··-'·· 
':Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 O kg 

p 

w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kompletace přfstřešku dle rozpísu materiálu v položkách včetně : 

- osazení pantů 
- osazení krabice zámku ( D+M) 
- osazení zadlabávacího zámku ( D+M) 
- osazení kování 804190 klika /knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spoÍovacfho materiálu. 

Výpis materiálu 
"Jekl praporkový L 70/34/55/2" 135,296•4 
"Jekl T 85/34/55/15/2 "69,62r4 

w "Trubka svařovaná čemá 1 "8,729*4 
w Součet 
------·-~-----------~----- ~- -~-~----------- ··----- ···--- ----------"'---~----~ --- ---- - '"··-···~--------------------- ··----···-------------

41 M 767/MAT/001 Jek/ praporkový L 70134155/2 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Měmá jednotka - MJ 
Jakost - S 235JR 
Váha MJ/ 3, 15 kg 

Ocelový pffsti'ešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spoti'eba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.1 

Výkres č. 2- 4. moduly 
Zad nf stěna 
(2,2+2,2+3+3t3, 15.1 ,03.4 
Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6t3, 15.1 ,03·2·4 
Pasivnl a aktivnf kfldlo 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97 +1 ,97t3, 15•1 .o3·2· 4 
Střecha 

w 3*3, 15*1 ,03*4 
w Součet 

i42Tr.4-j767/MA ilaó2 ~-Jek/ r 85!34!55!1s12 -- - ----· 
L _____ L ________ -·------------- ··-·-··-~-----------~- ----·-·-------

p 

w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 
Měmá jednotka -MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ/ 3, 70 kg 

Ocelový pffstřešek na kontejnery- VZOR 
Výkres č. 11 
Spotreba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.1 

----~------- -------------- ---------
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MJ 

kg 

kg 

kg 

Množstvi J.cena [CZK] 

24,000 
24,000 --------,-----· 

854,608 i 25,00 

541,184 
278,508 

34,916 
_854,608_ 

541,182 

134,971 

190,517 

176,760 

38,934 

82,00 

Cena celkem [CZK] 

21 365,20i 

44 376,92 

5±1"1§L_~ --·~--.. ---.. --~----·--~-
278,508i 82,00! 22 837,66 



j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
i- ••••w•w-~~~---•~•-- • --~.,·--·-••-••--·- ••••-~~~---~--

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

43 i M 767/MA T/004 
L__ __ ;._ __ ____j_ __ 

p 

Výkres č. 2 - 4. moduly 
Zadní stěna 
(2,2+3+3)'3, 7•1 ,o3•4 
Boky 
(2. 1+2, 1 y3,7•1 ,o3•4 
Pasivnl a aktivnf křídlo 
(1 ,435+1 ,435)'3,7'1 .o3•4 
Střecha 

3*3,7*1,03*4 
Součet 

Trubka svařovaná černá 1 n 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Měrná jednotka - m 
Jakost- 11343 
Váha MJ/ 2,26 kg 

W Ocelový přlstrešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Spotřeba materiálu na1.modul 
w Stanoviště č. 1 
W Výkres č. 2 - 4. moduly 
w (3+0,25+0,25+0,25)'2,26.1 .o3•4 
w Součet 

125,001 

64,025 

43,750 

45,732 

-- - ... 178,508 
kg 34,917! 82,00 

------~--- ------------------------

34,917 

---~-- -~--- _..1_4,91_7____ ------ ----- --
ks 16,000' 82,00 44fM--7671MAT/005··-- ---z~-věs ~~;~ som; 

·-----·- ••••·---••••-·--··~•-· ···-···-·--~~~---·--··-•---~ ... ,,.~~~---··-------·'··••~~--·-··---L -- ··---~~-•••-·· 

p 

Poznámka k po/ozce: 
Kód produktum 701242 
Měrná jednotka - ks 
Vilha MJ/ 0,07 kg 

w Ocelový prístřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Pasivní a aktivní křídlo 
w Stanoviště č.1 

w Výkres č. 2 - 4. moduly 
w (2+2)'4 
w Součet 

! 40 1 K !953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 
~~-~-~-

kus 

16,000 
- __ 16,00Q_ 

28,oooi 113,00 
,----;:-r_ -----, __ --------------~ ---_------ . ---- --- --------~---------- ------------- .... --------~~----

___ --.L__ __ _J ___ ~---~--------~----"-- -----·---------------- ------~---~------- ---- -----~------------- -~------------------- ---------------~-------- -- ··-···-···---- ------~----------· 

w Ocelový přfstřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Kotvení- modul 
w Stanoviště č.1 

w Výkres č. 2- 4. moduly 
w (2+2+3)'4 
w Součet 

------------~------------~----·······---- -------~ ---- ----····· --- ····-··-~---~---

46 i K !953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl160 mm 

! 47 i K !628613611 'žárové zinkováni ponorem dflů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg 
c ... _..L____;_.:_ ___________ -- ------------ -------------- - ----------------- . ·---------

W ··-·---·- .,, Výpis rl"lé:!l~ndru 
w 
w 
w 

"Jekl praporkový L 70/34/55/2" 135,296•4 
"Jekl T 85/34/55/15/2 "69,627'4 
"Trubka svařovaná černá 1 "8,729*4 

------~-----------
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28,000 
_18.oo_o" ___ __ 

kus 28,0001 113,00' 
--- ,_kg- ' ~ 854.6o8t-· -~s5,oo---~ 

____ ). 

541,184 
278,508 

34,916 

2 863, 1g 

1 312,00 

3164,001 

3164,00! 
-------------

47 003,441 -- ______ ... : 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

w Součet 
--~~~ ---~-

48 'i K .! 998767102 'Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m ------------- -----~--~------------ --- ---~--------
---~-- ~- ·--- 854,608 ·--·--

1 ,490' 1 330,00 • .. -~~~-~1~-.. ~ -~-~-~- ~~ ~~~-·~--~. ~ -- ----~~--·--- -~----- -~ ~~- -~--- --~- -~ ~ ~-~---- -~ 

49 K !998767192 !Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100m 
~--L _____ ._j ______________________ , _____ ~--------·------- -··--- --------- • -·-- ---- --··-·----------- - --····-- ---------- -------- ---·"·-------

----'----

1,490 i 754,00 
------- ..• :___ ·-·---- - -----•- ---··-------
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Cena celkem [CZK] 
______ : 

1 981,70' 

1 123,46: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovacl místa- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt: 

002 - Stanoviště č.2 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

OIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PO" Shromažďovací místa pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavřeného areálu Fakultnr nemocnice Olomouc" vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 

DPH základní 106 067,96 21.00% 

snížená 0,00 15,00% 

s DPH v CZK 
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5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

106 067,96 

Výše daně 

22 274,27 

0,00 

128 342,23 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací mfsta- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt: 

002 - Stanoviště č.2 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

106 067,96 

106 067,96 

106 067,96 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovacf místa- Odpadové hospodáfství v areálu FNOL 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PC Typ 

002 - Stanoviště č.2 

Kód 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

o 767 Konstrukce zámečnické 

Popis 

---· ~---- --~----- --------------- ------.. -~-------~------- ---------------

K !767131113 :Montáž stěn plechových ny-tované ___ :___ __ ._ -------------- -----~-·------ -- -···--------- --------------------·----------- ---- -------- __________ L __ _ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

767/MAT/003 

Ocelový přísti'ešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.2 

Výkres č. 3- 2. moduly 
Zadní stěna 
3"2,2"2 
Boky 
(2,2+2,04 )/2"1 ,435"2"2 
Pasivni a aktivní křídlo 
1 ,97*3*2 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 100012000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Měrná jednotka -ks= 2m2 
Jakost- DC01, 11321.21 
Váha MJ/ 9,06 kg= m2!4,53 kg 

Ocelový přístřešek na kontejnery- VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.2 

Výkres č. 3- 2. moduly 
Váha opláštěni 4,53 kg I m2 
Zadnf stěna 
3"2,2" 4,53"2 
Boky 
(2,2+2,04)/2"1 ,435"2"4,53"2 
Pasivní a aktivnf křídlo 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množstvi J.cena [CZK] 

. '"-..,---------
m2 37,189! 202,00 

13,200 

12,169 

11 ,820 

75,00 

59,796 

55,125 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

106 067,96 

106 067,96 

106 067,96 
-~-----------"·-----

7 512,18! 

12 634,95 



---~···~ .. ~~--~· 

PČ Typ Kód 

---·- w -- -------------- -1-,-97*3*~(53*2 ---~~----- --------·------
w Součet 

-3--rK-76-7391~12 i Montáž krytiny ~-t~~-~ova~~~h--~lechů -Š-roub~vánlm 
-L~--'---- -- -----"··-- ---- ----~---···------·--·------····-----------------
W Ocelový prlstřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.2 

w Výkres č. 3- 2. moduly 

Popls MJ 

m2 ..[ ____ _ 

Množství J.cena [CZK] 

53,545 

··~--16~8,4.66 __ . __ .. 
10,200, 375,00 

----- ------1-- ------- --

w 3.1 ,7'2 10,200 

.... '1'1__-·-··~~··--·-· Souč~~- . ·~ ··~-····-·--·-~·---· ·····---- .. ·····~------··~-~·· . ·-··~----··--·· ···~··----·-- 1Q,:1QQ___ 
4 M !STJ.0019239.URS ! Trapézový plech SAT40 N. 40/160/960 0,88 mm PE 25 mikrometrů 

_____ i_-------------·-- -----C.--------------···----- ------------------ - ---···--------~--- -- --····------·-----------
w 
w 
w 
w 
w 

Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.2 

Výkres č. 3- 2. moduly 
5•2 

w Součet -- ·~···----·-~----· ~··-· .... ~.·-~-·--- ··--·--···~--·-. ~·---·-··--·- ·-·~-····-~~---

5 

6 

K '767995112 

p 

w 
w 
w 

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 1 O kg 
~~-----------~--- "~~····----

Poznámka k položce: 
Kompletace přístfešku dle rozpisu materiálu v položkách včetně : 

~osazení pantů 

-osazení krabice zámku ( D+M) 
-osazení zadlabávaciho zámku ( D+M) 
-osazení kování 804/90 klika /knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spojovacího materiálu. 

Výpis materiálu 
" Jekl praporkový L 70/34/55/2 " 135,296•2 
"Jekl T 85/34/55/15/2 "69,627•2 

w "Trubka svafovaná čemá 1 "8,729"2 

w----~-------·-----···'""' Souč_e_~---·· ________ --------····------ ______ _ 

M ! 767/MAT/001 i Jekf praporkový L 70/3415512 
--··· 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Měmá jednotka - MJ 
Jakost - S 235JR 
Váha MJ! 3, 15 kg 

Ocelový pfístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spotřeba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.2 

Výkres č. 3- 2. moduly 
Zadní stěna 
(2,2+2,2+3+3)'3, 15•1 ,03•2 
Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6)'3, 15.1 ,03·2·2 
Pasivní a aktivní kfídlo 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97 +1 ,97)'3, 15•1 ,o3•2•2 
Střecha 

3"3,15"1,03"2 

--------- ·······- ·---
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m2 12,000 

12,000 

·~·-~·-··~-·~ ···---~~-- ··~··· .. _ _1_2,000 

--- -"-- ----~----------'--

kg 427,304! 

270,592 
139,254 

17,458 

·~-·----<42!.304_ 
kg 270,592 

67,486 

95,259 

88,380 

19,467 

625,00! 

25,00 

82,00 

Cena celkem [CZK] 

3 825,00 

7 500,00 

10 682,60' 

---·--------. 
22 188,54! 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
-----~--···~·--------~~-- ··------------- ----------- - --···-------- -----··---- -------··------

w Součet ··--- ---------------------------
767/MAT/002 Jek/ T 85/34/55!1512 

--------------- ----
11418,75 

----- ----------- - --- ---... - ------------------- -- -- ---·-·-- -~ -- - -·--- ----·--- -·-- ---- 82,00 --- --------- -. ···------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

p 

w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 
Měrná jednotka - MJ 
Jakost - S 235JR 
Váha MJ/3, 70 kg 

Ocelový pfístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spotreba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.2 

Výkres č. 3- 2. moduly 
Zadni stěna 
(2,2+3+3)'3,7.1 ,o3•2 
Boky 
(2, 1 +2, 1 n.r1 ,03•2 
Pasivní a aktivní křídlo 
(1 .435+1 .435)'3,7'1 ,o3•2 
Střecha 

3*3, 7""1 ,03*2 
Součet --------------------- -------

767/MAT/004 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Mémá jednotka - m 
Jakost -11343 
Váha MJ/ 2,26 kg 

Ocelový pfístřešek na kontejnery- VZOR 
Výkres č. 11 
Spotřeba materiálu na1.moduf 
Stanoviště č.2 

w Výkres č. 3- 2. moduly 
w (3+0,25+0,25+0,25)'2,26.1 ,o3•2 

,.--_____:!'!_ ______ --------~--~----~~~-C?učet _____________ ~~--~--~-~---- ________ .... _______________ .. _________ --~--~---- __________ _ 

9 i M i767/MAT!005 'Závěsvamý80mm 
l __ --""-~··-- -··--------------·---------------~----- ---~·--------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 701242 
Měmá jednotka - ks 
Váha MJ/ 0,07 kg 

Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Pasivní a aktivní křfdlo 
Stanoviště č.2 

Výkres č. 3- 2. moduly 
(2+2)'2 
Součet 

---~--~-

10 K !953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtánfm otvoru 

w 
w 
w 

Ocelový přistřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Kotvení- modul 
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62,500 

32,012 

21,875 

22,866 

kg 82,00 1431,64 

17,459 
....... _____ 1_7,<152.._ 

ks 8,000 82,00 656,00 

8,000 
__ 8,000 ----

----~ __ ,_ .... 1~ kus 113,00! 1 582,00' 
--------·-·-- ----.---.. ~~· 



PČ Typ Kód Popis 

w Stanoviště č.2 

w Výkres č. 3 - 2. moduly 
w (2+2+3)"2 
w Součet 

~------~--- ·····-·- ···------·····------~- ··-------~------------- ---------··----- -----·--··· 
i 11 j K i953965121 !Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl160 mm 
_, -:-----~.------~----- ------------- -------------------- -------- -------------- --- -·----- -·····--------------------

12 ' K 1628613611 'žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg 

MJ 

kus 

kg 

Množstvi J.cena [CZK] 

14,000 

_1_4,000_ - . ..... . -- -
14,000 

427,304 

113,00 

55,oo! 
V\T 1 ·-·--- V9f)lS.materiá-íU ___ ---- ---------------------- --- ------·-·---------- ---------------------- --·-····-·--------- ------------------------------
w " Jekl praporkový L 70/34/55/2 " 135.296"2 
w "Jekl T 85/34/55/15/2 "69,627"2 
w "Trubka svafované černá 1 "8,729*2 
w Součet 

270,592 
139,254 

17,458 

13 i K !998767102 ____ ---P~~un h~~Í-tonáŽ~~--~;~~~ečnlcké~k~nst~kce v objektech v do 12m ---------· -- ---------- t ; 0,74511 1 330,00] 
_, -~' ---'------~---~----- .. ~-------···-~--- ---------------~------ ---- ______ .... ________ -------------~--- ------- -··----- -----------··----- ___________ , ______________ ·--- ------ -- ____ '_. 

....... ·····-···---~---·-·-·- - --- 427._3()4_. ... -·----·· 

14 i K l998767192 Připlatek k přesunu hmot tonážni 767 za zvětšený přesun do 100m t . 0,7451 754,00. 

Cena celkem [CZK] 

1 582,00 

23 501,72, 

990,851 
•• ,_ ----------.! 

561.731 
---~---~ --------~----- ---------------·----------------·------ ---·------- ------·----- ----···------------- -------------------- -------------------- ----------~'--------------- '-----------·-L- ----------·-----·· 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací mfsta ~Odpadové hospodái'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

003- Stanoviště č.7 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC·CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PD" Shromažďovací mfsta pro odpadkové kontejnery na pozemcfch uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc" vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0~2019-000017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snfžená 

Cena s DPH 
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Základ daně Sazba daně 

243 665,71 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

243 665,71 

Výše daně 

51 169,80 

0,00 

294 835,51 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Shromažďovaci mista - Odpadové hospodéřstvl v areálu FNOL 

003- Stanoviště č.7 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767- Konstrukce zámečnické 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

243 665,71 

243 665,71 

243 665,71 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt: 

003 ·Stanoviště č.7 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

Popis 

L~-~- K-]i_~~-~:-~i-~~~~~~------ i~~t~~-~~~--~~~~~~ch -~-~-~~~-~~~~~-~~~~-~~-~=~~--~~----------- __________ _ 
w Ocelový přfsti'ešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č. 7 
w Výkres č. 4 - 4 + 1/2 . modulu 
w Zadní stěna 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

3*2,2*4 
1 ,5'2,2 
Boky 
(2,2+2,04 )/2'1 ,435'2'5 
Pasivní a aktivnf kfídlo 
1 ,97*3*4 
1 ,97'1 ,5 
Součet 

---~--------·-"·--~----- - "-~-- ---····----- -------~--"-------

_, _· -~~--:__ ___ ___!!"_~~~43113/2,5/1,511x2m 2 M 767/MAT/003 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 1000/2000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Měrná jednotka - ks=2m2 
Jakost-DC01, 11321.21 
Váha MJ! 9,06 kg= m2/4,53 kg 

Ocelový přistřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č. 7 
Výkres č. 4 - 4 + 1/2 . modulu 
Váha opláštěnl4,53 kg I m2 
Zadnf stěna 
3*2,2*4,53*4 
1 ,5'2,2'4,53 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

m2 86,717i 202,00 
-··-··-----------····------ ---- -----~--------_j ___ --- ---~----------. 

26,400 
3,300 

30,422 

23,640 
2,955 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

243 665,71 

243 665,71 

243 665,71 
-------------
17516,83 

---- 86,71_! ____ --- ----·--· 
kg 392,828 i 

119,592 
14,949 

75,00 29 462,10 



Kód Popis 

w (2,2+2,04)12.1 ,435•z•4,53•5 
w Pasivní a aktivní křídlo 
w 1 ,97'3.4,53.4 
w 1,97'1,5.4,53 
w Součet 

--- -~~~--~------------------ ---·"·--- ---------- ---------- --- -----~------- - ----- --- - -------
3 K 1767391112 ·Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubovánim 

'--··--'------- ------------- ---'-·~--------------------- ---~--------.. ·---
w Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č. 7 
w Výkres č. 4 - 4 +1/2 . modulu 
w 3*1,7*4 
w 1,5·1,7 

---------;!!_____---------------------Součet _____________________________________ --------~-------.------ ___________ -----~--------
4 M 'STJ.0019239.URS 'Trapézový plech SAT40 N, 401160/960 0,88 mm PE 25 mikrometni 

--'----· --- -----------------ocerový -Přfstřešek-118kOňtejneiY ~'VZOR w 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č. 7 
w Výkres č. 4 ~ 4 +112. modulu 
w 6*4 
w 3*1 
w Součet '--c--- "-"·~-- """""---~ -·---- --- . ~-------

5 K 767995112 ; Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 1 O kg 

Poznámka k položce: 
Kompletace pfístřešku dle rozpisu materiálu v položkách včetné : 

~ osazení pantů 
p - osazení krabice zámku ( D+M) 

- osazení zadfabávacího zámku ( D+M) 
- osazení kováni 804190 klika !knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spojovacího materiálu. 

w Výpis materiálu 
w "Jekl praporkový L 70/3415512" 135,296•4,5 
w "Jekl T 85/34/55/15/2" 69,627'4,5 
w "Trubka svařovaná čemá 1 "8,729"'4,5 
w Součet 

-~-.------. ·--.,------~------ ····-····---··· 
6 M 767/MAT/001 ,Jek/ praporkový L 70134/55/2 

__ L__ __ , ___ ·-------~-----

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Měmá jednotka - MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ! 3,15 kg 

Ocelový přístřešek na kontejnery- VZOR 
Výkres č. 11 
Spotřeba materiálu na1.modul 
Stanoviště č. 7 
Výkres č. 4 - 4 + 1/2. modulu 
Zadnf stěna 
(2,2+2,2+3+3)'3, 15•1 ,o3•4 
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MJ Množství J.cena [CZK] 

m2 

m2 

137,812 

107,089 
13,386 

.. ~--392,~28 
22,950 

20,400 
2,550 

22,950 
------------r·-- . 

27,000 i 
____ L_____ 

24,000 
3,000 

------ ·-- ---- ----27,00() __ _.. 
kg 961,435 

608,832 
313,322 

39,281 

- -·-961 ,435~-

375,00 

625,00 

25,00 

kg 639,782' 82,00 

134,971 

Cena celkem [CZK] 

8 606,25 

16 875,00 

24 035,88 

52 462,12 



,---~------ ---~···-- ···-~-~---

1. PČ Typ 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

(2,2+2,2+1 ,5+1 ,5)"3, 15.1,03 
Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6).3, 15•1 ,o3•2•5 
Paslvni a aktivní křídlo 
(1 ,435+1 .435+1 ,97•1 ,97).3, 15•1 ,o3•2•4 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97).3, 15.1 ,03 
Střecha 

w 3*3, 15"1 ,03*4 
w 1,5•3,15.1,03 
w Součet ------------ - ------------~---- ------- -------- -----~--·-

7 M !767/MAT/002 iJekiT85/34!55!1512 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 
Měrná jednotka - MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ/ 3, 70 kg 

Ocelový přfstřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spotřeba materiálu na1.modu1 
Stanoviště č. 7 
Výkres č. 4- 4 + 1/2 . modulu 
Zadnl stěna 
(2,2+3+3)"3,r1,03•4 
(1 ,5+1 ,5)"3,]+1 ,03 
Boky 
(2, 1•2, 1 )"3,r1 .o3•5 
Pasivní a aktivni křfdlo 
(1 ,435+1 ,435)"3,]+1 ,Q3•4 
(1 ,435)"3, ]+1 ,03 
Střecha 

3"3,7"1,03"4 
1,5·3,7•1,03 

···----~---- ··-------~~~čet _____________ _ 
! 8 M ~ 767/MAT/004 

p 

Trubka svafovaná černá 1" 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Měrná jednotka - m 
Jakost-11343 
Váha MJ! 2,26 kg 

w Ocelový přístřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Spotřeba materiálu na1.modul 
W Stanoviště č. 7 
w Výkres č. 4 - 4 - 1/2. modulu 
w (3+0,25+0,25•0,25).2,26.1 ,o3•4 
w (1 ,5+0,25+0,25+0,25)"2,26.1 ,03 
w Součet r-,--[. ····--~--· ··-·-:---·--- ·········---~- ..... ---~-

! 9 i M 767/MAT/005 iZávěsvamýBOmm 
"--· --- ----------··--·----------- -----~--------- -----------·--·· 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

--· .. -·~-----

24,009 

238,146 

176,760 
22,095 

38,934 
4,867 

------ ... 639,78__2 __ ~---- .... ------
317,133 82,00 

kg .. · ~----. - ... ___ ~-- .... 

kg 

125,001 
11,433 

80,031 

43,750 
5,469 

45,732 
5,717 

-~_317c1~_3 __ .. ----·---------

40,155 82,00 
-------- --~---~~--~~---------------- - ------ -- ---.. ~------ -----"·--~- ------~-------~---------

ks 
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34,917 
5,238 

--~0.155 
18,000. 82,00 

26 004,91 

3 292,71 

1476,00 



PČ Typ Kód 

p 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 701242 
Měrná jednotka -ks 
Váha MJ/ 0,07 kg 

Ocelový přísti'ešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Pasivni a aktivnl křídlo 
Stanoviště č. 7 
Výkres č. 4 - 4 + 1/2 . modulu 
(2+2)'4 
2 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

16,000 
2,000 

Cena celkem [CZK] 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w Součet --------- ---------- -~"------------- -------------------------· __ 18,000 ··--- ........... --···· 

10 K ',953961114 tKotvy chemickým tmelem M 16 hl125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtánlm otvoru kus 33,000 113,00 

w 
w 
w 
w 

-----------OceloVý přfsU'eše-k ria-konte]nery-~-\tzoR ------·-··- ------------------------
Výkres č. 11 
Kotvení- modul 
Stanoviště č. 7 

w Výkres č. 4 - 4 + 1/2 . modulu 
w (2+2+3)'4 28,000 
w (2+2+1)'1 5,000 

~--TV'!.... ____ ..... Součet ··-·· -·-· .. ·-·-·-- ..... __ .. _ .... ------------·-· ... --------·- ·-·-·-· _ .. _. __ 3_3"oo_o_ 
'i 11 '; K i953965121 ;Kotevnl šroub pro chemické kotvy M 12 dl160 mm kus 33,000! 
, _ _; ___ -------------------···-·-------- -- ---.. ·----~----------·-·---- - ------·-··------------ - -----------------·····------- ------~--------- ----------- -- ----------· ------
! 12 I K 628613611 'žárové zinkován[ ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg kg 961,435 
'------~----- -----------------------· - ------------··----------- --· --·----- --~------ ------··~- - --- -----------""----------·-·-----·---- ----- ---------------------~---··-·---- --·-··--~-----

w Výpis materiálu 
w "Jekl praporkový L 70/34/55/2 N 135,296*4,5 
w • Jekl T 85/34/55/15/2" 69,62r4,5 
w "Trubka svařovaná čemá 1 "8,729*4,5 

608,832 
313,322 

39,281 

113,00', 

55,00' 

3 729,00 

3 729,00• 

52 878,93! 

w Součet 
·-----------. ------------- ----------------· .. --------------- -~61 .4:JS .. , -·--- - --- --- . ···-----·--

13 i K '998767102 Přesun hmot tonážnf pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12m 1,726! 1 330,00 2 295,58; 
·'----------~ ------- -- __ J _____________ _ 

14 i K ,998767192 !Přfplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100m 1,726! 754,00; 1 301,40j 
-----'-·------
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovacf mista - Odpadové hospodářstvi v areálu FNOL 

Objekt: 

004 - Stanoviště č.8 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PO ~Shromažďovací mlsta pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavfeného areálu Fakultnl nemocnice Olomouc" vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 0412019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 

DPH základní 164 423,60 21,00% 

snížená 0,00 15,00% 

Cena s DPH v CZK 
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5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

164 423,60 

Výše daně 

34 528,96 

0,00 

198 952,56 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovacf mfsta - Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt: 

004 - Stanoviště č.S 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV- Práce a dodávky HSV 

5- Komunikace pozemní 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 5. 5. 2019 

Projektant: Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

164 423,60 

21 877,60 

21 877,60 

137 598,00 

137 598,00 

4 948,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Shromažďovacf místa- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

004 - Stanoviště č.8 

Kód 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

o ~~~-~--- _ Komunik11ce _I)OZ~f11ní ···-~· 

Popis 

K !113106123 :Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně 

Stanoviště č.8 

Výkres č. 5 
Předlážděnf plochy pro osazeni přfstřeškú pro kontejnery 
21 

w 
w 
w 
w 
w ~------ ____ ?!?_~čet ____ --·----·-··-~----

2 K 1979054451 'Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého 

MJ 

m2 

m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

21,000' 77,00! 

21,000 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

164423,60 

21 877,60 

21 877,60 

1 617,00 

.... ~2~1 ,OOG__ -~ _ ... . . . . ... ~~-~--
21,oooi 62,30! 

-----··--- --~--'--------.---·--- --- -------------·· --··----------- - ---~------------- ---------- -- ----------- --- --··--------~··---- ---------------·-~--~------ -----.. ---~--'- ------------~----+---------

1 308,30 

1 266,30 

6 573,00' 

3 _ K !566301111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněnim kameniva drceného do 0,06 m3/m2 m2 
--~'--------·.---..-----··--- --- -------···----------- - - -----··---------- ------------ --- __ "__ ----- ----·----- ----------·- ------------·--·"----------------·--'•----

4 K '596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl60 mm skupiny A pl do 50 m2 
~' -~--- _..,.,,.,, ... ,,,_-~-- - •-··-·------------·--------- ------·------. •••--- - --- ---------------·---"'"""'---- -------·-.,•·-----·-·---·-~-------- ____ ",__ ~~-L---

~ 5 i K !339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m 
~· ~~L·---c-.-~... .. ·-·----~.- .... ~~ ........ _ .. -·-·- .. - ~- __ ,, __ .. __ , ---~··· .. ,"_ ----~ 

W Stanoviště č.B 

6 
f-----· 

7 

w 
w 
w 
w 

M j59228414 

K !212752212 
L. -----'---~: --------

w 
w 
w 
w 
w 

D PSV 

Výkres č. 5 
Ochrana sloupku SLP 
16 
Součet ---·---- ------------~- -- -----·-------------

i palisáda tyčová půlkufatá betonová pffrodni17,5X20X100 cm 

'Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop 

Stanoviště č.B 

Výkres č. 5 
Odvodnění sloupku SLP 
2,5 
Součet 

Práce a dodávky PSV 
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---·-··~~ .. 

m2 

kus 

kus 

m 

21,000! 60,30! 
-·-·------------~~~-·· 

21 ,OOO! 

16,000! 

16,000 

-~~·OOQ 

16,000 i 

2,500' 

2,500 
2,500 

313,00 

168,00 

500,00 

170,00 

---·--·-------: 

2 688,ooi 

8 000,00 

425,00 

137 598,00 



PČ Typ Kód Popis 

D 767 Konstrukce zámečnické 
------,----------------~----·-, ------------------------------------------ ""·-·--------------·-·- -------- ---- ------~-----·-·-- -------------- ----------------------

8 l K i,767131113 !_Montáž stěn plechových nýtované -w_L __________________ ---'Ocelový PFistřešek·na konie]nery·-~·-vzoR ----- ---- -------- --·----------- --------------------- -------- .. 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.8 

w Výkres č. 5 - 2 + 1/2 . modulu 
w Zadnf stěna 
w 3*2,2*2 
w 1,5'2,2 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Boky 
(2,2+2,04 )12'1 ,435'2'3 
Pasivní a aktivnr krídlo 
1 ,97*3*2 
1 ,97'1,5 
Součet 

-----~--- -- --------~----- .. --------~----

9 M 767/MAT/003 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w --------------

10 K i767391112 

Tahokov 43/13/2,511,5/1x2m 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 100012000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Měmá jednotka - ks=2m2 
Jakost- DC01, 11321.21 
Váha MJ/ 9,06 kg= m214,53 kg 

Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.8 

Výkres č .. 5 - 2 + 112 . modulu 
Váha opláštěni 4,53 kg I m2 
Zadnf stěna 
3*2,2*4,53*2 
1 ,5'2,2'4,53 
Boky 
(2,2+2,04 )/2'1 ,435'2'4,53'3 
Pasivnf a aktivnl křídlo 
1 ,97*3*4,53*2 
1 ,97'1 ,5'4,53 
Součet 

i Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubován lm 
------------·--------- ----·---------------· 

vv Ocelový přlstřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.8 

w Výkres č. 5- 2+1/2. modulu 
w 3*1,7*2 
w 1,5'1,7 
w Součet ------- --------- ---------- ---------~·-·-- ------------------------- -------

11 ! M 'STJ.0019239.URS Trapézový plech SAT40 N. 4011601960 0,88 mm PE 25 mikrometrů 
~---~L________._---------------------····------·-------------------------·-----------·-·-·----------------·----------------------------

w Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.8 
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MJ 

m2 
----------'--

Množstvi J.cena [CZK] 

49,528', 

13,200 
3,300 

18,253 

11,820 
2,955 

49,528 

202,00 

Cena celkem [CZK] 

.. 137 !;[)_8,00 

10 004,66 

-----~--------- ------.. ·-·------, ----- ---------------------------,~---------~---

kg 224,363 i 75,00' 16 827,23 
_______ : ________ : __ ----~-----~'-- .. , ___ ------·---·-~--------·- -----------·----· 

------~--

m2 

m2 

59,796 
14,949 

82,687 

53,545 
13,386 

--· 224,363 __ 

12,750 

10,200 
2,550 

12,750 

375,00' 4 781,25 

-~~----~------·---------:--------- -·····-----------.-·--, 

15,000! 625,00 9 375,00 
···---·--- ---·-·-- -------'--------- --------~--- ---------·----·-------



i. PČ Typ Kód 

Výkres č. 5 - 2 + 1/2 . modulu 
5•2 
3.1 

Popis MJ Množství J .cena [CZK] 

12,000 
3,000 

~---~-·· 

Cena celkem [CZK] 

w 
w 
w 
w ···~~~ §g_~L. ·····~~···· -····· ········-~···· ··~·-·-·---- ·--~-·· ····~·-··~·······-- - ._!§.000 --~--···---- ·--· ···-·--·· -

12 K ;767995112 

p 

w 
w 
w 
w 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

767/MAT/001 

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 O kg 

Poznámka k položce: 
Kompletace přístřešku dle rozpisu materiálu v položkách včetně : 

- osazení pantů 
- osazení krabice zámku ( D+M) 
- osazení zadfabávacího zámku ( D+M) 
-osazení kování 804190 klika /knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spojovacího materiálu. 

vypis materiálu 
"Jekl praporkový L 70/34/55/2" 135,296.2,5 
"Jekl T 85134/5511512 "69,627'2,5 
" Trubka svafovaná černá 1 " 8, 729*2,5 

Jek! praporkový L 7013415512 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Mémá jednotka -MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ/ 3,15 kg 

Ocelový pffstřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spoti'eba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.8 

Výkres č. 5-2 + 1/2. modulu 
Zad nf stěna 
(2,2+2,2+3+3)'3, 15•1 .o3·2 
(2,2+2,2+1 ,5+1 ,5)'3, 15.1 ,03 
Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6)'3, 15•1 ,o3•2•3 
Pasivnf a aktivní křfdlo 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97)'3, 15•1 ,o3•2•2 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97)'3, 15.1,03 
Stl'echa 

w 3*3,15*1,03*2 
w 1,5*3,15*1,03 

kg 

kg 

534,131 

338,240 
174,068 

21,823 

67,486 
24,009 

142,888 

88,380 
22,095 

19,467 
4,867 

w Součet '"''"'"'·,<lL. 

25,00 

i 14 1M i 7671MAr!oo2--,j;/,rr 85!34/s5í15!2~··· ... ·-····-·· . ···--· .. ···-· ............. ·····-~· ···-··--···~--·-~·· ....... ··-· ···--·~··· ······-·· . ~~ ........ ···-·· 
kg 177,879 82,00 

L_ __ L~~-:_ _______ ·-·---~~----~·- ________ "_ ... _ 
Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 

P Měrná jednotka M MJ 
Jakost - S 235JR 
Váha MJ/ 3, 70 kg 

w Ocelový přísti'ešek na kontejnery- VZOR 
W Výkres č. 11 
w Spoti'eba materiálu na1.modul 
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13 353,28 

30 273,74 

14 586,08 



PČ Typ 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

Stanoviště č.8 

Výkres č. 5-2 + 1/2 . modulu 
Zadní stěna 
(2,2+3+3)'3, r1 .o3•2 
(1 ,5+1 ,5)'3, 7'1 ,03 
Boky 
(2, 1 +2, 1)"3, r1 ,o3•3 
Pasivní a aktivní křídlo 
(1 .435+1 ,435)'3,7"1 ,o3•2 
(1 ,435)'3,7"1 ,03 
Stfecha 

w 3*3,7*1,03*2 
w 1 ,5•3,7•1 ,03 

~-- --~~--------~---s~-~-~------------~--~-- ----------------~-~-~ 
'15. M j767/MATI004 'Trubkasvařovanáčemá 1" 

Popis 

--L-. .. --~~-------- ·····~-----~---- ···---~-- ··-·····-··----------·--··-~--

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Měrná jednotka - m 
Jakost -11343 
Váha MJ/ 2,26 kg 

Ocelový pflstřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spoti'eba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.8 

Výkres č. 5-2+ 1/2. modulu 
(3+0,25+0,25+0,25)'2,26.1 ,03"2 
(1 ,5+0,25+0,25+0,25)"2,26"1 ,03 

~---- ---~~~:L~~- --- ------------~-------- --------------- -.-~------- --------------------.. 

16 M 767/MAT/005 

p 

Závěs varný 80mm 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 701242 
Měrná jednotka ~ ks 
Váha MJ/ 0,07 kg 

W Ocelový přfstrešek na kontejnery ~ VZOR 
w Výkres č. 11 
w Pasivnl a aktivní křídlo 
w Stanoviště č.8 

w Výkres č. 5 ~ 2 + 1/2 . modulu 
w (2+2)"2 
w 2 
w Součet 
----~~-~-- -------~-- --~-·-·-··-~---- ----~---------

17 · K ;953961114 !Kotvy chemickým tmelem M 16 hl125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 
'----- ·w _ _;_ ___ ~ ____ .. __ oceiOVfPrístrešek-na k00te]ř1ery =·vzóFf ·-------------~-~------------

w Výkres č. 11 
w Kotvení - modul 
w Stanoviště č.8 

w Výkres č. 5 ~ 2 + 1/2 . modulu 
w (2+2+3)"2 
w (2+2+1)"1 
w Součet 
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MJ 

kg 

Množství J.cena [CZK] 

62,500 
11,433 

48,019 

21,875 
5,469 

22,866 
5,717 

. 177,879 ~-~--~~ 
22,697 

17,459 
5,238 

22,697 

82,00 

~.~~-~~---k~- ··mooo i ----
82,00 

~---·-·-·~-·----------- --~---------~' ---~-----------

kus 

8,000 
2,000 

J!lcOOO_ ·~~ 

19,000 

14,000 
5,000 

19,000 

113,00 

Cena celkem [CZK] 

1 861,15 

---- ------~---- --------·------, 
820,00 i 

2 147,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
-,.--~-··-·······-· .. ····-·-····~- ....... ····---····-·· .. . . ··--·-- .. --- . ···-· ··---·--·-·· ----·--·-- ·-·-~--·~-·. ·-·--- ·-·-··· 

18! K ]953965121 :Kotevnf šroub pro chemické kotvy M 12 dl160 mm kus 19,000' 113,00' 2 147,00 
·········~---- ----------------------- ··----------~-- --------------- -----·----- ---------------------------- -- - ---···-----------·------- --------------- --------. --------------: --------------- -------------~ 

19 K 1628613611 
-~'------.1 

'žárové zinkování ponorem dflů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg 
---- ·--·-·--··--·-- ·····-··-·-· 

W Výpis materiálu 
w "Jekl praporkový L 70134/55/2" 135,296"2,5 
W "Jekl T 85/34155/1512 "69,627"2,5 
w "Trubka svarovaná černá 1 " 8,729"'2,5 

kg 534,131 

338,240 
174,068 

21,823 

55,00! 29 377,21 
--------~~·---- --------------- -----····---

_____ ':!!________ -------------- SOl:!_~~.!. _________ --------- ____ _ _________________ _ 
20 K 998767102 

------ ----------- -----·····------ ---------------- ------~-----,-
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12m 

53~,_131 ---·--·-·-- -· 
0,9811 1 330,00! 1 304,731 
··--: ----·-·------------;------------ ---~· 739,6-71 ~--L 

Přfplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m 
'-------------' ...... ~----· 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 
!22!--K --HZ-8129_2 ___ --!H~dt~~~~-;Účtov;~;--;;zba ~;;~~b~r dělní-k 

------·---· - ----·-- ------ -···------ ------~----- - ----·-------
w Demontáž stávajícího krytu 
w 2*2 
w Součet 

i 23 K !HZS1412 
'-~-· ---- - _L_ __ _ 

w 
w 
w 

-------·--- -----~ --- --------- ----·--------

'Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný 

--';-V;:;ý:..šk"-OVé vý-Spravenrze PZD!JO-OSazenTiratiVodu 

2"6 
Součet 
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-··---~- ----- --------+---------
0,981 i 754,00 
---'-~------·-·----

hod 4,000 298,00 

4,000 
. --·· - _____ 4,000 __ 

hod 12,000' 

12,000 
12,000 

313,00 

.~~-' 

± 94f3,_(l_(l 
1192,00' 

3 756,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovaci mfsta M Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt 

005. Stanoviště č.14 

KSO: 

Místo: Areal FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PO" Shromažďovacl mlsta pro odpadkové kontejnery na pozemcich uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc" vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snfžená 

Cena s DPH 
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Základ daně Sazba daně 

296 698,64 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

296 698,64 

Výše daně 

62 306,71 

0,00 

359 005,35 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovacf místa- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt: 

005 - Stanoviště č.14 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

296 698,64 

296 698,64 

296 698,64 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací mlsta- Odpadové hospodái'stvl v areálu FNOL 

Objekt: 

005- Stanoviště č.14 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

2 

D PSV 

D 767 

K 767131113 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

M !767/MAT/003 
i ___ j••w••--.._L_·--

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 

Montáž stěn plechových nýtované 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 100012000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Mě má jednotka- ks=2m2 
Jakost- DC01, 11321.21 
Váha MJ/9,06 kg= m2/4,53 kg 

Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.14 

Výkres č. 6 - 5 + 112 . modulu 
Váha opláštěni 4,53 kg I m2 
Zadní stěna 
3*2,2*4,53*5 
1 ,5*2,2*4,53 

Popis 

Strana 34 z 56 

MJ 

m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

105,311 

33,000 
3,300 

36,506 

29,550 
2,955 

202,00' 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

296 698,64 

296 698,64 

. 2_9_6_~~8",~ 
21 272,82! 

----- ---- . .J.O~ ----- --· -- -- ----·· 
kg 477,061 

149,490 
14,949 

75,00 35 779,58' 



PČ Typ 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

(2,2+2,04)12.1 ,435·2·4,53.6 
Pasivnf a aktivnf křídlo 
1,97"3.4,53.5 
1 ,97'1 ,5•4,53 
Součet 

.-·~--~ --------~~----- --~-----~---~-~---

3 i K '767391112 i Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním 

~- w~--~- ----- ---·Ocelový přlsii'ešek-na-konte]nery:-vzoR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.14 

w Výkres č. 6- 5 +1/2 . modulu 
w 3*1,7*5 
w 1,5·1,7 

Popis 

w Součet 
~,.:-=-----~------------ -------- ·-·-·-- -····---- ..... ....... ----~---· 

4 M [STJ.0019239.URS [Trapézový plech SAT40 N, 401160/960 0,88 mm PE 25 mikrometrů 
~· -~------'-··-··----

w 
w 
w 
w 
w 
w 

Ocelový přistřešek na kontejn~'Y- v.Lvt"< 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.14 

Výkres č. 6-5 +112. modulu 
5•5 
3.1 

w Součet 
~---- ------- -------------~- --------- ---- ----.--- ------------ -------~----------~----

5 K f767995112 i Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 1 O kg 

MJ 

m2 
·-----------------~------- - ------- --·-··-·--·------ --- ------·'"----

Množstvi J.cena [CZK] 

165,374 

133,862 
13,386 

_±7_7,0(31_, 

28,050! 

25,500 
2,550 

375,00• 

Cena celkem [CZK] 

10 518,75 

---___ ..... ...18~050_ .. ~·-----
m2 

kg 

33,000 

30,000 
3,000 

625,00 20 625,00 

. 33,000 ---------·--~---· ··-··-~------· 
1175,087! 25,00! 29 377,18 

_____ .L__ ___ ~-.-.-.1.-. ·····~---------~·-·--~-~~ ····---·-- -----~··-·------·----·~ ---- - --~-~--~----·----------------

Poznámka k položce: 
Kompletace přístřešku dle rozpisu materiálu v položkách včetně : 

- osazení pantU 
p - osazení krabice zámku ( D+M) 

- osazení zadlabávacího zámku ( D+M) 
- osazení kování 804190 klika !knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spojovacího materiálu. 

w Výpis materiálu 
w "Jek! praporkový L 7013415512 " 135,296•5,5 
w "Jekl T 85/3415511512" 69,627'5,5 
w " Trubka svarovaná černá 1 " 8, 729"5,5 
w Součet 
-~--~·-·---------~- ····---·----··--···-~- --------------- ..... ~--- --~---· 

I 6 M !767/MAT/001 Jek/ praporkový L 7013415512 
(. __________ . -----------~--- ----~------~----- ····--~------ ---- -------~··-·-·-·----· 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Měmá jednotka - MJ 
Jakost - S 235JR 
Váha MJ/ 3, 15 kg 

Ocelový prrstrešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spotreba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.14 

Výkres č. 6-5 + 1/2. modulu 
Zadní stěna 
(2,2+2,2+3+3).3, 15•1 .o3•5 

-----····----~---·---·· 
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744,128 
382,949 

48,010 

------~--- 1!:7§.087 ........ - .. ····~-- ---
kg 775,079 82,00 63 556,48 

168,714 



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

---v;;-------- ·----(2;2+2;2-'1:"5+1-:5)'3. 15'1 ,o:l · · ---- -24:oo9-- -- - -- - --
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6)'3, 15'1 ,03'2'6 
Pasivnf a aktivnf křídlo 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97 +1 ,97)'3, 15'1 ,03'2'5 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97)'3, 15'1 ,03 
Sti'echa 

w 3*3,15*1,03*5 
w 1,5'3,15'1,03 
w Součet 
- ------------------- -----------------------------

7 M i 767/MAT/002 

p 

! Jek/ T 85134/5511512 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 
Měrná jednotka - MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ/ 3, 70 kg 

w Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
w Spotřeba materiálu na1.modul 
w Stanoviště č.14 

w Výkres č. 6 - 5 + 1/2 . modulu 
w Zad nf stěna 
w (2,2+3+3)'3, 7'1 ,03'5 
w (1 ,5+1 ,5)'3,7'1 ,03 
w Boky 
w (2,1+2,1)'3,7'1,03'6 
w Paslvnf a aktivni ki'ídlo 
w (1 ,435+1 ,435)'3,7'1 ,03'5 
w (1,435)'3,7'1,03 
w Stfecha 
w 3'3,7'1,03'5 
w 1,5*3,7*1,03 
w Součet 

285,776 

220,950 
22,095 

48,668 
4,867 

775,079 
kg 386:760 i -- ---82.oo 

_ ____i_ _________ , _______________ ,L_ ____ -··· ------·---

156,251 
11 ,433 

96,037 

54,688 
5,469 

57,165 
5,717 

31 714,32 

--r- - - ----- . ----------------- -------~--

8 i M 767/MAT/004 i Trubka svafovaná černá 1" kg 82,00 4 008,49 
------~-~------ -----------.----------------------------- " 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Mémá jednotka - m 
Jakost- 11343 
Váha MJ/ 2,26 kg 

Ocelový pffstfešek na kontejnery- VZOR 
Výkres č. 11 
Spotreba matenaru na1.modul 
Stanoviště č. 14 
Výkres č. 6 - 5 + 1/2. modulu 
(3+0,25+0,25+0,25)'2,26'1 ,03'5 43,646 
(1 ,5+0,25+0,25+0,25)'2,26'1 ,03 5,238 
Součet 48,884 

. '"·-- ---- -... ,~-

9 M 767/MAT/005 
--------------- -------------- --- --------------------- ----------- ------------ ------------------------------ ------,------- ---------- 1aa4,oo! 
Závěs varný BOmm ks 22,000 i 82,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 701242 
Mě má jednotka -ks 
Váha MJ/0,07 kg 

Ocelový prístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Pasivní a aktivní křídlo 
Stanoviště č.14 

Výkres č. 6- 5 + 1/2. modulu 
(2+2)'5 
2 

20,000 
2,000 

w Součet 
-.--~~-~-·-----------~--- -- ..... ~_22"000 ........ ~-·· 

10 K ' i,953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtánfm otvoru kus 40,000' 113,00 
L_ w··-' ---~------- ·'OceloVfPifStrešeT<~na konteinery-VZOff'~----~---- ----- ----~--·· 

w Výkres č. 11 
w Kotvení - modul 
w Stanoviště č. 14 
w Výkres č. 6- 5 + 1/2 . modulu 
w (2+2+3)'5 35,000 
w (2+2+1 )'1 5,000 
w Součet 40,000 

11TI<-l9s3965121-·---K~t~~;;[i;o~b~ro ~he;;;i~kék~~M-12ctl16o;;;;;; - .... ~-~-·-· ···-----· --·-·- -···-··-~-·-··-··-·-·------· 
kus 40,000] 113,00' 

~, -r----.-----r·--- ------------~---------- -- -------------------- -----~-- --------------- "---------.. ~----------~----------- ---···-------- -------- ---------------~---- ----------- ' 
12 I K ',628613611 :.žárové zinkování ponorem d flů ocelových konstrukci hmotnosti do 100 kg kg 1 175,087\ 55,00 
--~----Lw'-- ------~~~ ----v~pfs-rrlatená~ --- .. .--~~- ----- -~--~----- ------~ ---- ------~------------ ---·····- --- --~-~~----- --------~--~--- ------------~- -..... ·-··-~----~-- --------~------~---- ----------------~---------------

w "Jekl praporkový L 7013415512" 135,296•5,5 
w "Jekl T 85134/55/1512" 69,627'5,5 
w "Trubka svarovaná černá 1 " 8,729*5,5 
w Součet -------·- - - -- -------------- - - . - ---·----

K 1998767102 !Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12m 
L- - __ ; ___ ______j _______________ ~-~-- - -·--------~-~----------

K 1998767192 

13 

14 'Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100m 
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744,128 
382,949 

48,010 

.. --....... -~ ..... __ _1_175,087 ----~--.... 
2,098 1 330,00! 

---~-L--- --------- --------~---

2,098 754,00! 
·-------'------·-------

4 520,00 

4 520,00! 

64 629,79 

2 790,34 

1 581,89 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací mfsta -Odpadové hospodái'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

006 - Stanoviště č.16 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PO" Shromažďovací mlsta pro odpadkové kontejnery na pozemcích uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Olomouc" vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 
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Základ daně Sazba daně 

245 662,09 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5. 5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

245 662,09 

Výše daně 

51 589,04 

0,00 

297 251,13 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa- Odpadové hospodářství v areálu FNOL 

Objekt: 

006 - Stanoviště č.16 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 -Zemní práce 

5- Komunikace pozemní 

9- Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

245 662,09 

53 822,05 

14 869,15 

17 787,00 
·--~- ---~--------

12 042,67 

4 194,21 

4 929,02 

191 840,04 

191 840,04 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovaci místa ·Odpadové hospodái'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

006 - Stanoviště č.16 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PC Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D ···- _Z.ernní prá~e_~_ ,-------K i1132o1112 Vytrháni obrub silničnfch ležatých L.........._..J __ • ___________ '----.., ___ _ 

w 
w 
w 
w 

Výkres č. 7 , Stanuv1::;tt:: ~,.;_ 1 o 
Silničnl obruba 
11 
Součet .. , __________ _ 

Popis 

2 K :131103101 'Hloubení jam ručním nebo pneum nái'adlm v soudržných horninách tr. 1 a 2 

--· •...•.. -------

~---~----- --------- ----·-·-----~---------~-~- ----- --------------- ........ -- ------------- ....... ~----
w Skladba s pojezdem 
w Plocha pro stanoviště č. 16 
w Výkresč. 7 
w 11,3"1,9"0,5 
w Součet 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

245 662,09 

53 822,05 

1~869,_1_5_ 

m 11,000[ --~--- ~---118,00' 1 298,00! 
--------~-' 

11,000 
11,000 -------------- ---------------. -~-------, ------- ----·····------------

_______ L.. ---. .. ----'--- ---~8,0~i m3 10.7351 

10,735 
10,735 

4 701,93! 

--------------- ------···-- -------------~--- -----·--··· --.~------------- -- -----·· ---------- ---------------- --- --···- -~ ----- ------~~ ------------- --- ----------

3 K !131203109 Příplatek za lepivost u hlouben! jam ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 3 m3 10,735! 152,00 
-------- - --··---- ________ " ______ ---- -----~~-----------------·------~-- ---------~~---.---- -'--~~~---<-------- --------------~---

4 K f162701103 !Vodorovné přemístěni do 8000 m výkopkutsypaniny z hominy tř. 1 až 4 ____________ " ___________ -- ----.---~----····-·- ------ -- ----.. -·--------------··----~-
m3 10,735! 222,00! 

~-----------·~---------·--· ---------··--- ------------------~-- ....... : .. ----------~·~~- ------------
! Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 1 00 m3 

.-· __ : -----+··--------- -----~--------
5 K !167101101 m3 10,735 190,00! 

6 K 1171201201 'Uloženi sypaniny na skládky m3 10,735! 17,20! 

1 631,72 

2383,17 

2 039,65 

184,64! 
___________ ....l _______ ~-------- ------ ------- -- - ~-------·----- ------·----- -- ···----~---- ---··--- ----- .. ·--- --- ··---~------·---- --

'i 7 .i K 1171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu~ zeminy a kameniva na skládce 
------ -------··--~ -- -----·-·--~--~-- -~-----------, 

~-w-~--------- ----10.735·1 .75 ········------- ·· ------~- ······ ------------ ·· ----------
w Součet 

-~--[) __ 5 ______________ l(()munikace poz:emf1í ______________ _ 
8 K !564761111 

w 
w 
w 

'Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32~63 mm tl200 mm 

Stanoviště č. 16 
Výkres č. 7 
16,5 
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m2 

18,786! 

18,786 
18,786 

16,500' 

16,500 

140,00' 

174,00 

2 630,04! 
---------------i 

1UB7,Q() 
2 871,00 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
-' ------~------·-----~---- ---------------- ---------~~------w 
c·-- --•·•~•-•-•• 

Součet ----- ----------.. -~--.. ·---··- --· -- - ·------ __ .1_6,500 
9 K !564871111 !Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl250 mm m2 16,500 181 ,00 2 986,50 

w Stanoviště č.16 

w Výkres č. 7 
w 16,5 16,500 

____ "!! ______ --- -- ___________ s~l!-~~ -------------- --- --------------- --- ______ 1_6,_500 -

10 K i596211210 !Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl80 mm skupiny A pl do 50m2 m2 16,500 340,00 5 610,00 
- _w___ · · --·--Siaiiovištú-:-fs ----- ·· - ·--------- · ------- --- ----·· 

w Výkres č. 7 
w 16,5 16,500 
w Součet 

11M-i'Psa14o1260; ---·· HOLLAND /2ooxt00~80 mm ____ _ 16,500 
--. ___ 16,_500 .. ...... - -----· 

6 319,50 m2 383,00 
-----· ---- ·--------. ··--- ---·· -----·· ____ , _________ _;_ ________ _ 

D 9 ______ _Q~tatni ko_n_~!r!Jk_G_El_aprá~<o· bour~ní____ ---------------------· -------------- --------- __ 12Q42,67 
12 , K ]~ __ 1 __ 5491211 i Osazení vodícího proužku z betonových desek do b~tonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm 

~--~-w -- · ------------ -----------·stanoviště-č:1·e ·----- ------ ----·-·------ -- ~----~--- ····---- ~----- ------------
m 11,000 1111,00 

----~---- -~--.. ·--~----"-- ------··-----------·---------
101,00! 

w Výkresč. 7 
VY 11 11,000 
w Součet ,.-,-r--·---------- .------------ -· . ----·---··--·-- ·---·-- ------------

13 _ M !PFB.2170061 !Sifničnl pfidlažba- krajnlk nízký a vysoký ABK 501251811 nat 

=~~~---~-~:~===~:}1*2 ·P~e-~§!~rlé--kO~fi~~~!.~:I!!..!JlnožsiVC_~~=-=--- -------~~=~~=~--~~:-~=--=-~-~ .. ~--·---
__1.1,0QQ__ - ---
22,000' 

_22,000 --- -------- -

kus 59,50 1 309,00 

14 K !_916131213 m 13,8701 240,00 3 328,80'-Osazeni silničního obrubnfku betonového stojatého s bočnf opěrou do lože z betonu prostého 
---'~---- ····· -------- --·---·------· ·--·------------- ·--·------ ···--------------- ·-----··· 

w Stanoviště č.16 

w Vý"kresč. 7 
w 11+1,435+1,435 
w Součet 

,------r--·-· ·---------------- --.. ·-- -------------- ,.,_______ ----------- --------- ---- --·· -·-----~------

!~ '59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 
'• I , ___ .. ______ --·----------- ----.. --------- .... ·-------- -------- ...... _______ ·---· .. ··-----------· ·------

16 I K !916991121 Lože pod obrubnlky, krajnfky nebo obruby z dlažebnich kostek z betonu prostého 
·-.. ·-'--------'------- ---------------------------------- .. ------ ----·- ---·------··· ---- ---

Pod obruby 
(11+1 ,435+1 ,435)·o. 15•o, 15 
Pod přidlažbu 
11.0,25.0,15 

w 
w 
w 
w 
w ---·---·-·--- -- ~g-~-~~!_ ___ ___ , __ " ____ -------- ---------------------

17 K !919122122 Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicfm profilem 
,_ ------------------

w Lem po odbouráni obrub 
VY 11 
w Součet 

13,870 
-~,87() ___ _ 

m 14,321 151,00 

m3 0,725 2 840,00 

0,312 

0,413 

·- ------ - ------- ___ 0,725 - .. ----------
m 11,000 62,40 -- , __ " _______ ,_____,. _______ __ 

2 162,47 

2 059,00 

686,40 

11 ,000 

---------·--- --------~-----__1 __ 1 ,0~00'-;---
[~~F--191~735113~--~: !, Ř~~~~~~ajlclho~~~Č;~~~~~hld~~sorn~ __:_~-- ____ -=---~~--__:~==---- _______ __ m 11,000! 126,00 1 386,00' 

w Lem po odbourání obrub 
VY 11 
w Součet 

D 997 Přesun sutě 

19 K ;997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 
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···----------- --- _____ ") _____ _ 

11,000 
11,000 

---------,----
3,190! 

_ ____ _____L_ __ 
48,80' 

4 194,21 
155,67! 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] 

~K-~1997221569____ Pffplatek ZKo 1 km--~--~~d-~;~~~é dopr~:;;-~~ti~ kuso~~h materiéJQ·--'"-·-· - - ~ ------- --~ .. ---- ------ -···"---~- t--------- -~-- 25~-520-· ------ 13,00 
~· --• ____ L_·-··-··----·---- ---·------------------ -------- ····------····----~---- ---- -- ·---~----- ---- ---·-······-·--------------------- --------····---------- -------- ····-·- -~----------·--------

W 3,19"8 'Pi'epočtené koeficientem množství ,-,.-------r----------- ,------ - ------------------------- ------- - --- ----- ------- ------ --
i 21 i K 1997221612 i Nakládánf vybouraných hmot na dopravnf prostfedky pro vodorovnou dopravu 

-~--}~~20 
3,190! 512,00' 

. 1: ------ ----:-- --··------- -------- -· --------- -·--------- ---------------- ------------ - -------------- --- - ---- ------- -----~- -
! 22 K 1997221825 i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 3,190 i 650.00 i 
L_ __ --·· _____________ ___:_ ------- ----------- -------.----~- -- --------------- -···---- ----------- ---··-·-----·-··-------- ----------------- "''"''"'-·-----· ----- ______ : ___ ------------~-----------

D 998 Přesun hmot 
----·---~------- -------····---

23 K !998223011 --~-~· __ .. _________ -----~~sun h~t pr~-~~zemní komunikace s krytem dlážděným 

24 K !998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

25 !. K !767131113 'Montáž stěn plechových nýtované 
--L--- -- -----·-·-----· "•·-·-------···-·---------·--·----------- ---------------

w Ocelový přístřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č. 16 
w Výkres č. 7 - 3+ 1/2 modulu 
w Zadní stěna 
w 
w 
w 
w 
w 

3*2,2*3 
3•1,5 
Boky 
(2,2+2,04)/2.1 ,435·2·4 
Pasivnf a aktivní křfdlo 

w 1,97*3*3 
w 1,97'1,5 
w Součet 

\26 ·. M ! lslfMATÍoro--Ti;;hokov 4J/13/2,511 ,511 x2m 

m2 

24.618! 

' 69,323!, 

19,800 
4,500 

24,338 

17,730 
2,955 

---- - 6_9_,3_~ 
kg 308,595 

202,00! 

75,00 

Cena celkem [CZK] 

331,76 

1 633,28 

2 073,50! 

4 929,02 
4 726,66! 

_____ 2.a2,361 

191 840,04 

_191 8<)0,Q~ 
14 003,25! 

23 144,63 .___. __ [ ___ -----------------~---------- ---··------------------------ --
- ____ ,___ __________ L_ ___________ L_ ___ ------------------'---- ---------------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 100012000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Měrná jednotka - ks=2m2 
Jakost-DC01, 11321.21 
Váha MJ/9,06 kg= m2!4,53 kg 

Ocelový přistřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.16 

Výkres č. 7- 3 + 1/2 modulu 
Váha opláštěni 4,53 kg I m2 
Zadní stěna 
3*2,2* 4,53*3 
1 ,5•2,2.4,53 
Boky 
(2,2+2,04 )/2•1 ,435·2·4.53.4 
Pasivni a aktivní křídlo 
1 ,97*3*4,53*3 
1 ,97'1 ,5•4,53 
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89,694 
14,949 

110,249 

80,317 
13,386 



,~-~--

I PČ Typ Kód Popis 
L _____ - v:i"- --- ---~-Součeť __________ ---~------ -----·-·-·----
""" ___________________ ------··--·-------------------- --------~-- ---------------

! 27 . K [767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubován lm 
! ____ ; _____ ..--i. -- -------------~- --------------------~- ----------- ---·-·----

v v Ocelový pfístřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.16 

w Výkres č. 7- 3 + 1/2 modulu 
w 3*1,7*3 
w 1,5•1,7 
w Součet 

• 28 T.MisTJOOt_~239u~s__IT~~ézo"!~iechs~r4oN,40116ol96o o,88 r,;;" PE 25;"tkrometrú- -~---
V v 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

29 i K !767995112 

p 

- ' ' -· ·- w ocerovy přistřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.16 

Výkres č. 7 ~ 3 + 1/2 modulu 
5•3 
3*1,5 
Součet -----------------
'Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 1 O kg 

Poznámka k položce: 
Kompletace přístřešku dle rozpisu materiálu v pofožkách včetně : 

- osazení pantů 
- osazení krabice zámku ( D+M) 
- osazení zadlabávacího zámku ( D+M) 
- osazení kování 804190 klika /knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spojovacího materiálu. 

w Výpis materiálu 
w "Jekl praporkový L 7013415512" 135,296•3,5 
w "Jekl T 85134/5511512" 69,627'3,5 
w "Trubka svarovaná černá 1 "8,729*3,5 
w Součet -------- --~------------ --·-----

' 30 I M !767/MAT/001 ,JeklpraporkovýL 70134/55/2 
c__::..:__j __ ·------------------~-------· ----------------------------------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Měrná jednotka - MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ/ 3,15 kg 

Ocelový pfístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Spotřeba materiálu na 1.modul 
Stanoviště č.16 

Výkres č. 7 - 3+ 1/5 modulu 
Zadní stěna 
(2,2+2,2+3+3)'3, 15·1 ,o3•3 
(2,2+2,2+1 ,5+1 ,5)'3, 15.1,03 
Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6)'3, 15.1 ,03·2·4 
Pasivní a aktivní křídlo 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97)'3, 15.1 ,03·2·3 

---------· 
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~---·----------···- - - ~---------~--------- --- -------~~------------- --···----------

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-- ______ 30_8,5_9.5 -------- -----
m2 17,850: 375,00 6 693,75 

--------- --.---- - ---- -·----

m2 

15,300 
2,550 

17,8~~--
22,500 625,00 

------~· -------------

18,000 
4,500 

kg 
---22,_500_ ----------
747,783! 25,00' 

473,536 
243,695 

30,552 

. --- - -- _747 ?83 
kg 504,487 

101,228 
24,009 

190,517 

132,570 

82,00 

14 062,50 

18 694,58' 

41 367,931 
"---------··· J 



i PČ Typ Kód 

' . ·~~-vv- ~-~·-- ------ (1 ,435+1 ,435+1-;97+1 ,97)·3~15'1,0:3·-----
w Střecha 

w 3•3,15.1,03.3 
w 1,5•3,15.1,03 

... '!'! _______________ 2Q_~~t-.. 
' 31 . M !767/MAT/002 !Jek! T 85/34/55!1512 
~· __ .:___ __ -.-.-.-.--1 •• _. ___ -----·~···--C-----~---··~--- ------~-----•••••--

p 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 
Měrná jednotka - MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ! 3, 70 kg 

w OceloVý přísti'ešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Spotřeba materiálu na1.modul 
w Stanoviště č.16 

w Výkres č. 7 - 3 + 1/2 modulu 
w Zadní stěna 
w (2,2+3+3)"3,7"1,03.3 
w (1 ,5+1 ,5).3, 7•1 ,03 
w Boky 
w (2, 1 +2, 1 )•3, 7•1 ,o3•4 
w Pasivní a aktivní křídlo 
w (1 ,435+1 ,435)"3,7"1 ,o3•3 
w (1,435)"3,7"1,03 
w Střecha 

w 3*3,7*1,03*3 
w 1,5•3,7"1,03 

__ vy_ __________________________ _?oučet ····-···------ __________________ _ 

i 32 M 1767/MAT/004 Trubka svatovaná černá 1" 
i~_.._,_ __ L_ ___ ~------------- --------~-------------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

33' M 

p 

w 
w 
w 

767/MAT/005 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Měmá jednotka - m 
Jakost-11343 
Váha MJ/ 2,26 kg 

Ocelový přlstřešek na kontejnery~ VZOR 
Výkres č. 11 
Spotřeba materiálu na1.modul 
Stanoviště č.16 

Výkres č. 7 ~ 3 + 112 moduluy 
(3+0,25+0,25+0,25).2,26.1 ,o3•3 
(1 ,5+0,25+0,25+0,25)"2,26.1 ,03 
Součet 

--~--~-- - -- ~--·---~----~------

Závés varný BOmm 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 701242 
Měrná jednotka ~ ks 
Váha MJ/0,07 kg 

Ocelový pFístrešek na kontejnery ~ VZOR 
Výkres č. 11 
Pasivnr a aktivní kfídlo 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

22,095 

29,201 
4,867 

-·---·-·· -~0_4,487 ~-
kg 247,507; 82,00 

--~ ------- ----.. ~------- ----------~---------- ---- ---------·--·~ ---------~·-------- - -~- ------- -·----- '"-.. ~~-----~-- ------------

kg 

93,751 
11,433 

64,025 

32,813 
5,469 

34,299 
5,717 

247,507 ~-~-------
31,426 

26,188 
5,238 

82,00 

Cena celkem [CZK] 

20 295,57 

2 576,93 

-·~---~ ··-·-~------~-- ---------~-~ -·-~·--- 31.426 --- -~----~---~ 
ks 14,000 82,00 1148,00' 

Strana 44 z 56 



PC Typ Kód 

Výkres č. 7 - 3 + 1/2 modulu 
(2+2)'3 
2 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

12,000 
2,000 

w 
w 
w 
w 
w ~--·~--- ________ §oučet -------------------- _____ 14,00,0 __ _ 

34 K [953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtánfm otvoru kus 

w Ocelový pfistřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Kotvení- modul 
w Stanoviště č.16 

w Výkres č. 7- 3 + 1/2 modulu 
w (2+2+3)'3 
w (2+2+1)'1 
w Součet 35-[--K i 9539651-21- -------~---·Kotevnf-Š~~~b-;~-~hemic-ké--k~~ M 12-d1 -1·6·Q~-;-- ----- -- --.. -------------~------- ···-··T"·--· 

kus 
-• --1-------i---------- ----- ---------------------- -----------

kg ' 36 1
1 

K j628613611 Žárové zinkování ponorem dilů ocelových konstrukci hmotnosti do 100 kg 
'------~----- ---~--------·------------·- --------- ----- -- --·-···-- ------------------ ---------- ---------.---·-------- -------····-·~~-----

w 
w 
w 
w 
w 

·~---. -·------

37 ! K !998767102 
'----'--··-·-···.:._, .. _, ________ , 

38 !, K ',998767192 

Výpis materiálu 
"Jekl praporkový L 70/34/55/2" 135,296"3,5 
"Jekl T 85/34/55/15/2" 69,627"3,5 
"Trubka svařovaná čemá 1 "8,729*3,5 
Součet ------------- -------···---·--·------.. ------- ·~----- -- - -~---------~--------

!Přesun hmot tonážnf pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12m 

'Přfplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100m 
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26,000' 

21,000 
5,000 

. --- 26,000_ -

26,000! 

113,00 1 

113.00 

747,783' 55,00 

473,536 
243,695 

30,552 
__ 747_, 78_3 ________ _ 

1,367 1 330,00 

1,367 754,00 

Cena celkem [CZK] 

2 938,00 

2 938,00' 

41128,07! 

1818,11 

1 030,72 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa -Odpadové hospodái'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

009 ·Stanoviště č.24 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Položkový rozpočet zpracován dle PD" Shromažďovací místa pro odpadkové kontejnery na pozemclch uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Olomoucn vypracované 
Ing. Martinem Trokanem ve stupni STUDIE z data 04/2019, č.z. VOEK0-2019-000017 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 
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Základ daně Sazba daně 

542 142,09 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

542 142,09 

Výše daně 

113 849,84 

0,00 

655 991,93 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací mlsta- Odpadové hospodářstvi v areálu FNOL 

Objekt 

009 - Stanoviště č.24 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu- Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 -Zemní práce 

3- Svislé a kompletní konstrukce 

5- Komunikace pozemní 

9- Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

998 - Přesun hmot 

PSV- Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Strana 47 z 56 

Datum: 5. 5. 2019 

Projektant: Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

542 142,09 

123 159,49 

24 502.35 

52 104,00 

27 489,00 

9 866,84 

9 197,30 

402 766,60 

402 766,60 

16 216,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa M Odpadové hospodár'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

009 • Stanoviště č.24 

Areál FNOL 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 -~-- __ ZemníJli:~Ce . ~-~-··~···-··· 
K !113201112 !Vytrhání obrub silničních ležatých m 10,500' 118,00 

··~-----~L__------~--- -----·'SHničnr ObfUbél--- ------~-------- --------- -"-----------~- ------ ---------------· 
w 10,5 10,500 
w Součet 10,500 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

542142,09 

123 159,49 

-~24..fi()_2,35 
1 239,00' 

f_2_EE_1_1_03 __ 1 o-1----,i·H-Iou_b_e~[j-~~-~-č~i-~--~;b_o_p_n_e_u0·~;;d(;;,-~-~~~-d-rt-ny-· ch--h-~~i~á-~h--tr: 1--~-2------- ···----~------------:-.. --------------------m-3--- --_---~----2-o-.24-3!~--- -------43·8:00!____ --·- .,_~~ -----~----8 -ss6-:43r 
~· -w---- "'-----~--------· Výkres č:1o--=-starlOVištěč~-2TPió-Cha17.-55-m2· ~~------- -----~-------- - - --~------ - "''"" ·-- '"-- · -'"-·----~--- -~--- -- -------- -- ----·-·-----·- ----------~-- ---'"··----- ----------- -~·--- --------' 

w Skladba s pojezdem 
w 25,47'0,5 12,735 
w Svah odtěžení 
w 10,5.2,2.0,65/2 7,508 
w Součet 20,243 

-·~~,----,-- ···~~·-·-·~--~~ -~~·----~~~·--· ·~--·--·~~--· ···~···~··· .. ---·~·-- ~ ~· ·~---··· - -~ .. --,--~··-~·~·,~- ......... =,, --· ·----- ... ·~·-~~~~~~---

3 i K :131203109 'Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 ' m3 20,243! 152,00 3 076,94 
·-~' __ :-- ------··-···-- ----------'"·-~-----"'-·----- ---------------··-·---------·----- - - _____ ,_. ______ ", .. ~·-- -- ---·---------- --.. --------.. ---·----- --·· ------~-~---- -------------· ----·------ -- --------------------------·~ 

4 I K ·: 162701103 'Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
-- _l __ _____; _____ ----------- --·---------------------------- - --------- --------- ------------- ---- ...... ----- -- ----------------- ------·-----·---------

w Výkres č. 10- stanoviště č. 24- plocha 17,55 m2 
W Skladba s pojezdem 
w 25,47'0,5 
w Svah odtěžení 
w 10,5.2,2.0,64/2 
w ·3,884 
w Součet 

(_s ____ Kl1671 01-101 -----·--N.klédé~r-vÝk~~-k-~-~ hor~ in tř. 1-~ž·4d;1-0o ~;------
~-i---------r----------- ···------:----- -----··-------- -------- - ----------------------
~l. K !171201201 'Uloženi sypaniny na skládky 

7 i K 171201211 'Poplatek za uložení stavebního odpadu- zeminy a kameniva na skládce 
-------l________..:..._ _____ ------------.. ·----- --------- .. ··-·---------------------·-·~ 

w 
w 

16,243.1,75 
Součet 
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m3 

m3 

m3 

16,243' 

12,735 

7,392 
-3,884 
16,243_ .. 

16,243 

16,243! 

28,425' 

28,425 
28,425 

222,00 

190,00! 

17,20 

140,00 

3 605,95 

3 086,17! ______________ ] 

279,38! 

3 979,50 



:-----------·~···· --·-··------- ----~------ ·-----------

1. PČ Typ Kód Popis 

~--·~···--···--····--. ·····------
1 8 K ]174101101 !Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním 
(._,,, ____ -·------···· -··---'-------------~ ··-·-----

w Stanoviště č.24 

w Výkres č. 1 o 
w (1 0,5+1 ,45)'o,s•o,6s 
w Součet 

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 
~-·-1""--·· --------······-------- . .--.................. -
! 9 i K 339921133 
'-----------'---- ·-----------

! Osazován! betonových palisád do betonového základu v fadě výšky prvku pfes 1 do 1 ,5 m 

w Star1vv1:::.l~ l.;.L<+ 

w Výkres č. 1 o 
w 10,5+1,45 
w Součet 

- .... --~- ----··------··-----

10 i M 159228416 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

palisáda tyčová půlkulatá armovaná 17,5X20X150 cm 

;,tanoviště č.24 

Výkres č. 10 
(10,5+1 ,45)/0,2 
Součet 

60 
Součet 

D 5 ______ Kom .. ~l1ikace po~mní 
11 K i564761111 ]Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32~63 mm tl200 mm 

v v -----·-LsťanDViště č.24-- ---------- ·--------- -- ___ "______ -------·--- ----------------
w Výkres č. 1 O 
w 25,5 
w Součet -.. ·.·-··-1 ...... _____ --·-._----···-· ............ ___ .... -..... . ·---

' 12 I K 564871111 !Podklad ze štěrl<odrtě $0 tl250 mm 
----~-·--~-~-----··--··-~--~----------· ---··-- ------···---- ---------- ..... ----

w Stanoviště č.24 

w Výkres č. 1 O 
w 25,5 
w Součet ..,.-----. ------- ----··-·---------- -------------·-

13 I K 1596211210 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěšl !180 mm skupiny A pl do 50m2 
---···__L__ _____ ~ -- _________ " _______ .... ·~--------------- ---···----------- --------- ----·-------- -- ---·---~---

w Stanoviště č.24 

w Výkres č. 1 O 
w 25,5 

MJ Množství J .cena [CZK] 

------------· ··-·· 
m3 3,884i 

3,884 
3,884 

m 11,950' 

11,950 

95,00 

720,00 

Cena celkem [CZK] 

368,98 

52 104,00 
--·--------·---

8 604,00' 

····-··--- ····--- ...... -----,.-_11,9..5_0 __ ----·----~ ·-----
..... --kus , __ _6_tl:?~- ... ~5,0~j 

m2 

m2 

59,750 
59,750 
60,000 
60,000 

25,500 

25,500 
. ___ 2§,50,Q_ 

25,500' 

25,500 

174,00 

181,001 

43 500,00 

27 489,00 
···----------~···-

4 437,00 

4 615,50 
.......................... 

___ 25_2o.o___ --- -··--····-- ·-----.. 
m2 25,500 I 340,00 

...... _,L, ________ __ 
8 670,001 

25,500 
w Součet -----------·----- -------- --------·--- ----------------- --·--·-------------------· ________ " ___ ........................... --------··-----· ........ ___ --~·500 _____ .... -----. ··-·--·-.-·-----

14 M ';PSB.14012601 HOLLAND 1200x100x80 mm 
C. ' 

~~[)_Jl ... . -~--- <:J~alní k()I1S~f11~Ce a_ práce, bo~~ní 
15 K !916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

w 
w 
w 

-~--.. --------·"----- ---. -~------ --·--·-------- .. -~-------- ,"_, ____ ------ --~------

Stanoviště č.24 

Výkres č. 10 
3 

·~--':!.;!______ _ ______________ -~-§ou~_et ~-- -----~-~-- __ --------·-·-----

i 16 M ';59217017 ·i obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 
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m2 25,500 383,00 9 766,50 

---· --~---~----------- . --- jl_866,84 
m 3,000! 240,00' 720,00 

""------------'-·------ ···----~-----· 

3,000 ~-- . 
3 000 _______ -·c ~- - - ... 467,80 i 

.. - __ ........ __ 2 _______ ·;-~ 

m 3,098 151,00 



PČ Typ Kód Popis 

17 K ,916991121 (Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 
"-----v::;--~ ... ------- -------------po(f obrubY-

w 3•0,15.0,15 
w Palisády 
w (10,5+1,45J'0,5•o,5 
w Součet 

D 998 Přesun hmot 
------,------..,..-------------- -------------- --------~---- ----------·------ -------- -----·------~------- ---·----------· 

MJ 

m3 

Množství J.cena [CZK] 

3,056 

0,068 

2,988 
3,056 

45,9361 

2 840,00 

192,00i 

Cena celkem [CZK] 

8 679,04 

9 197,30 ·-·-------------
8 819,71 18 K 1998223011 Pfesun hmot pro pozemnl komunikace s krytem dlážděným 

1-9 ~ --K-19982251_9_1 ______ ----·pffplatek-k~~-~~~~ h~~t-~r~-~~;~m~r--k~~~~ka~-;-kry{~~-~ ka;e~;~-;,~Č~Ým, betonov;;:;;·d~-1-000_;_ 377,59, 

--~---· _______________ ; _________________ j __ 

45,9361 8,22! 
-- ·--L----------- ···-----· "'·-·------·-- ------------··---- ···--- . ------ ----·-- ----- --------- --·-···--- ---····-------- ---------- ----------

D PSV Práce a dodávky PSV 

o 767 Konstrukce zámečnické 
20 i K '767131113 __ [_____ "~~-··--

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

i Montáž stěn plechových nýtované 
~---

uce1ový přístfešek na kontejnery ~ VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.24 

Výkres č. 10-7 + 1/2. modulu 
Zadní stěna 
3*2,2*7 
1,5•2,2 
Boky 
(2,2+2,04 )/2.1 ,435·2·8 
Pasivní a aktivní křídlo 

w 1,97*3*7 
w 1,97'1,5 
w Součet 

.-. -,-~--... -- ···----;------------ -·-··---·-------------

' 21 ' M 1767/MAT/003 Tahokov43!1312,5/1,5/1x2m 
L_. ___ _j ___ L~--------~-------.: ... --------------------------·-·-·------ ·-·--·----

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Tahokov- tabule 100012000 mm- hmotnost 9,06 kg 
Kód produktum 670798 
Měrná jednotka - ks=2m2 
Jakost- DC01, 11321.21 
Váha MJ/ 9,06 kg= m2!4,53 kg 

Ocelový přístřešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.24 

Výkres č. 10-7 + 1/2. modulu 
Váha opláštěni 4,53 kg I m2 
Zad ni stěna 
3*2,2*4,53*7 
1,5•2,?4,53 
Boky 
(2,2+2,04 )/2.1 ,435·2·4,53.8 
Pasivní a aktivní křídlo 
1 ,97*3*4,53*7 
1 ,97•1 ,5•4,53 
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m2 __ :_ ___________ _ 142,5ooi 202.oo• 
-L--~----- ··--·-·-----

46,200 
3,300 

48,675 

41,370 
2,955 

- ------ ---- 142,50Q_ ---. 
kg 645,526 I 75,00 

402 766,60 

,,_40~(){3,~ 
28 785,00' 

48 414,45 
------- ------ -·-·-·---·---------------- --·---·--------.. ~------------'- -----~---------- -- _______ : 

209,286 
14,949 

220,499 

187,406 
13,386 



,~~-- ------- ------

i1 PČ Typ Kód Popis 

'-------------

w Součet 
-------~------- -.-~------

~-22~-K-- Í 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním 
l ___ _;_ _____ t, .• _ ----~- ------------ -------····--------- --··------

w Ocelový pffstřešek na kontejnery- VZOR 
w Výkres č. 11 
w Stanoviště č.24 

w Výkres č. 10-7 +1/2. modulu 
w 3·1,7•7 
w 1,5•1,7 
w Součet 

-23-,-M-iSTJ001nJ9_(JRs 'r--;.~ézový ~;;~-;; SA Úo N, 4ol16ol96oo,88 m,;, PE25 mik;;;,;;~trů 
w Ocelový pFístřešek na kontejnery - VZOR 
w Výkres č. 11 
W Stanoviště č.24 

w Výkres č. 10-7 +1/2. modulu 
w 6*7 
w 3*1 
w Součet 

--24TK-:-?67995112 ---------i MontáŽ-;;pický~h zá~~č~-ickýd, k~nsi~~kcí- h~-~t~osti d~--1 O k~ ----- ----------------· 
·--- ----·--~~--

Poznámka k položce: 
Kompletace přfstřešku dle rozpisu materiálu v položkách včetně : 

- osazení pantů 
p - osazení krabice zámku ( D+M) 

- osazení zadlabávacího zámku ( D+M) 
- osazení kováni 804/90 klika !knoflík ( D+M) 

včetně dodávky prvku a spotřebního spojovacího materiálu. 

w Výpis materiálu 
w "Jekl praporkový L 70/34/55/2" 135,296.7,5 
w "Jekl T 85/34/55/15/2 "69,627'7,5 
w " Trubka svafovaná černá 1 " 8, 729*7 ,5 
w Součet 

,-. -···~-.---------------·---, _" ____________ " ___________________ _ 
! 251 M !767/MAT/001 !JeklpraporkovýL 70/34/5512 
'------ ' ------------------····"--~--------------------------·-···- ------- ··-···-----------------------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 285500 
Měmá jednotka - MJ 
Jakost- S 235JR 
Váha MJ/ 3,15 kg 

Ocelový pffstfešek na kontejnery- VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.24 

Výkres č. 1 O - 7 + 1/2. modulu 
Zadnr stěna 
(2,2+2,2+3+3)'3, 1s•1 .o3•7 
(2,2+2,2+1 ,5+1 ,5)'3, 15.1,03 
Boky 
(2,2+2,04+1 ,5+1 ,6)'3, 1s•1 ,03•2•8 
Pasivní a aktivnl kfídlo 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97)'3, 15.1 ,03.2"7 
(1 ,435+1 ,435+1 ,97+1 ,97)'3, 15.1,03 
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MJ 

m2 

m2 

Množství J.cena [CZK] 

64~,526 --

38,250' 375,00 

35,700 
2,550 

-~ .• ?50. __ _ 

45,000 625,00; 
····--·-l__-~- .. --·~-~L- -- ~--~-"~~----. 

kg 

42,000 
3,000 

-~-45-000 .... 

1 602,391' 

1 014,720 
522,203 

65,468 
1 602,391 ----------- ----------------,~~-~-- ------------------- -

kg 1 045,671 

236,200 

24,009 

381,034 

309,331 
22,095 

25,00 

82,00 

Cena celkem [CZK] 

14 343,75 

28125,00 

40 059,78' 

85 745,02 



Kód 

w 3*3, 15*1 ,03*7 
w 1,5•3,15.1,03 
w Součet 

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] 

68,135 
4,867 

~26Tf.1 [767/MA T/0()2·---r.J,;;;, T 85!34/55/1"512 --
'--'------------·--"·--~--------------- ' -.--------------------------- ---·-··-- --------- - ------- - ---·-- -----~--- ---····---------------------~~~- ---- --···-·----

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w - ----------

p 

w 
w 
w 

767/MAT/004 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 286500 
Měrná jednotka ~ MJ 
Jakost~ S 235JR 
Váha MJ! 3, 70 kg 

Ocelový pfístřešek na kontejnery A VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.24 

Výkres č. 10 ~ 7 + 1/2. modulu 
Zadni stěna 
(2,2+3+3)"3,7.1 ,o3•7 
(1 ,5+1 ,5)"3,7"1 ,03 
Boky 
(2, 1+2, 1 )"3,7"1 ,o3·8 
Pasivnf a aktivnl kfídlo 
(1 ,435+1 ,435)"3, 7"1 ,03"7 
(1 ,435)"3, 7"1 ,03 
Střecha 

3*3, 7*1 ,03*7 
1 ,5•3, r1 ,03 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 410300 
Měrná jednotka ~ m 
Jakost~ 11343 
Váha MJ/2,26 kg 

Ocelový prístrešek na kontejnery ~ VZOR 
Výkres č. 11 
Stanoviště č.24 

w Výkres č.10- 7 + 1/2 modulu 
w (3+0,25+0,25+0,25)"2,26.1 ,o3•7 
w (1 ,5+0,25+0,25+0,25)"2,26.1 ,03 
w Součet ··--1ft·--·-----····-- '. . . ····------·- ...... __ ....... ------· 

'· 28 M 767/MAT/005 'Závěs varný 80mm 
L_ ___ ----··-·- ----------------------~---~-- --- -·-···-- -------------

p 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznámka k položce: 
Kód produktum 701242 
Měrná jednotka ~ks 
Váha MJ/0,07 kg 

Ocelový pristrešek na kontejnery~ VZOR 
Výkres č. 11 
Pasivnl a aktivnf krídlo 
Stanoviště č.24 

Výkres č. 10-7 + 1/2. modulu 
(2+2)"7 
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kg 

218,751 
11,433 

128,050 

76,563 
5,469 

80,031 
5,717 

61,105 
5,238 

----·-------··-·· ------- _6_!>,343 ..... 
ks 30,000' 

28,000 

82,00 

82,00 

Cena celkem [CZK] 

43 133,15 

5 440,13 

2 460,00' 



PČ Typ 

w 
w 

Kód Popis 

Součet 
''~~~- -- -~--- --------------~-- ---- -~---

29T K---,9-5-3-96-1114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl125 mm do betonu, žB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 
'---~·---- - ···---~---- -----------------·------------·---~~ --- ------------------ - ----··----------------.. -·---------~~---- -------------·------

w 
w 
w 
w 

Ocelovy pflstfešek na kontejnery - VZOR 
Výkres č. 11 
Kotvení- modul 
Stanoviště č.24 

w Výkres č. 10- 7+ 1/2. modulu 
w (2+2+3)'7 
w (2+2+1)'1 
w Součet 

~----,.·----- ----------.----------- -- __ ,, ... ---~~-- ----- -------------------- -- ------------

! 30 :, K t953965121 !.Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl160 mm 
~: -;.------ --------·· ; ------------------~~----....... -···----------------~~-------~--~------~--~----···--------

! 31 ! K 628613611 !žárové zinkování ponorem dllů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg 
~-~---·- ---·-·-··-~-----~· -----------------·-•--····-·••••••••o•m•----···-·•••••••u•••-·••••••••••••••·---·---···--.-·•••••••••• 

w Výpis materiálu 
w "Jekl praporkový L 70/34/55/2" 135,296•7,5 
w "Jekl T 85/34/55115/2" 69,62r7,5 
w "Trubka svařovaná černá 1 "8,729''7,5 
w Součet 

,---------~ -·--------·----- ""'"---~------------- --- --------
32 i K ;998767102 Pl'esun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12m 

'! 33 'l K '!998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100m 
-· - ---··-~------- -- -------~-----·--- -------------------------"'"""---- --------

[J__f:i~~---- _ Hodin()_y~zú~to_y~cí sazb_y_ 
34 K i.HZS1292 ',Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 

MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

30,000 
·-~------------ ---------,--·-----------------·· 

6102,oo! kus 54,000! 113,00' 

49,000 
5,000 

·-·-- ------ _____ 54,000 ..... 
kus 

kg 

-------·-r·--

54,000 

1 602,391 

1 014,720 
522,203 

65,468 

113,00 

55,00' 

____ 1_602,391 --- -- --------

2,843 i 1 330,00 
····----!--- --------·------ -------- ' 

2,843! 754,00 

6 102,00 

88131,51 

3781,19! 
---------------~- - -----! 

2143,62! 

··~--------~--- ........... _ .. 1~216,00 
hod 8,000! 298,00 2 384,00 

w --~----~ ---------.. ~ontáž-ZaťráVň-OVacrch tvámtc·proopětoVř1é využttrv--réOici ·are~u----------- .. ·----·-----------------------~ -----·-- -------------- --.. ~~ _____ , _____________________ _ 

w 
w 

2•4 
Součet 

8,000 
8,000 

------~----.-- -- -----------·------ ---------- ________ "_ ........ _______ ------------------- -- - '"~-·--- ---------------------------"";'"--·-----------
35 K fHZS1412 Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný 

~--~-- ' ----- ---------------·------------ -···------------------ ----- - -- .............. -- ------~~-- ___ " ____ --- ---~~------
w Demontáž stávajících palisád pro opětovné využití délka 1,45 mb kaskáda 
w 2*4 
w Součet 

~-.----, -------- ------------------
36 K !HZS2131 , Hodinová zúčtovaci sazba zámečník 
--w-~ .. ------- --- -------- oemO.iltáž StáV8}1Crch přrstFešk6·prOOpětovňifV}tužtu v -rářřlCiaieálu ---------

w 
w 

4.8 
Součet 
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hod 

hod 

8,000' 

8,000 
..... _8,0()0 __ _ 

32,000i ______________ J._ ____ _ 

32,000 
32,000 

313,00' 

354,00! 

2 504,00 

11 328,00' 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa- Odpadové hospodá!'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

010- Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: 

Fakultní nemocníce Olomouc 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant 

Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Trokan 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snfžená 

----·· ····~--~--~~------- ---·-··--· ·-·---

!cena s DPH 
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Základ daně 

76 500,00 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

5.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

76 500,00 

Výše daně 

16 065,00 

0,00 

92 565,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa- Odpadové hospodái'ství v areálu FNOL 

Objekt: 

010- Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

960 - Kompletační činnost 

OST- Ostatní náklady 

O - Vedlejší rozpočtové náklady 

Strana 55 z 56 

Datum: 5. 5. 2019 

Projektant: Ing. Martin Trokan 

Zpracovatel: Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

76 500,00 

25 000,00 

6 500,00 

45 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Shromažďovací místa- Odpadové hospodál"ství v areálu FNOL 

Objekt: 

010- Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Areál FNOL 

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 960 ·~ Kompletél_~ní čiJ1_no~ ,------
K '!045203001 'Kompletačnl a koordinační činnost na řfzení subdodavatelů , ___ : __ ----'.....-_ .. ____________________ --···---------· 

Poznámka k položce: 
p Nákfad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů 

D OST Ostatní náklady 

MJ 

soubor 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

1,000'! 25 000,00' 

5.5.2019 

Ing. Martin Trokan 

Ing. Martin Trokan 

Cena celkem [CZK] 

76 500,00 

25 000,00 
---~----------, 

25 OOO,OOi 

6 500,00 
"'-·--·-- -··-·--·-·---··-···-··-·------.. -·-~----·-----······-·----- ···--~- -------·------·-·-

soubor 1 ,000 5 000,00 5 000,00' 2 \"" K '.013254001 _____ -i-[)~kume~t;~;~-k~t~-C~ého proved;~í st~-~by ... ___ ... 
'------L .. ___j __ ------.. --------·------------- ----------------- .... ~------·~··· ··~--··-~~---· ... --·-·-··----·--·-··-~-'~-- -·--·· . 

p Poznámka k položce: 

___ --···---~~-------~~--~?!<.1!!!!~!.~9..e skut~Ě!-~-~_ry:.:_ave_~~!..!_'!!.:sahl!__<!_f~_p~~~-~-~~~á,~ky n'!__'!_o_~r:'!!.f!__'!!.~'!L~~~~!!_'!_-~_<!_~_S.9..'?. .. '!!:.'t.2E:._ 
3 K !043103001 Néklady na provedeni zkoušek, revizí a měreni 

Poznámka k položce: 
p Souhm všech nutných zkoušek , revizí nutných pro kolaudační souhlas dle platných norem a stavebního zákona na dané dílo. 

_ _!)__() .. ___ ---.. VediE)j~ír()_l:p()čto\/~11_~~1:1ctY .. -- ·-·--· 
4 K :;030001001 'Náklady na zrrzení zařizenf staveniště v souladu s ZOV 

~ --- ___ J.._ ___ • ------.. --

Poznámka k položce: 

p 
Oplocení staveniště v míře nutné pro potřeby stavby a za]7št'Ující BOZP pracovníků stavby tak i třetích osob. 
Zázemí pracovníků- šatna - 1 .. stavební buňka 
Skladové prostory- 1* skladová stavebni buňka 
Mobilní WC- včetně servisního režimu 1* týdně. 

i 5 · K Í030001002 --·--iNák!;d;~~Prov~;-;ÚdrŽbu-zařf~e~{;t;"veniště 
r-~, ----1--------------. -----~----·-------------- .. ·------------------------------···· 
i 6 i K I 034403001 ·, Dopravnf značeni na staveništi 
1------+-------L.. -.... __ -------------- --- ---·---------
i 7 K 1039001003 Zrušeni zat'izení staveniště 
L_ _ _______;" __ l__ ------------~~~---·- -------··~--------~--------.. ·····-----··----- --~~--------- ---------.. 
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soubor 1.oooi 1 500,00 1 500,00 
--··-- -------···-·---------'-------·····-·....1.~~----·----' --····-···-----~~··~--~-· 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

_ i~QQQ,OO 
1 ,000 l 25 000,00 25 000,00 

1,000 

1,000' 

1,000! 

5 000,00 

5 OOO,OO! 

10 000,00' 

5 000,00' 

5 000,00! 
----------·' 

10 ooo,oo! 



Harmonogram stavby "Vybudování unifikovaných shromaždišť odpadů" 

Rok 2019 

Měsíc I I I I 
Týden 1 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 s 1 9 110 1 11 L 12 1 13 1 14 1 1s1 16 1 I I I I I I I I 

Termín realizace ~ 16 týdnů 

Vybudováni ur@kovaných shromaždi~ť odpadU 

I 
i I ' 

Stanoviště č. 1 
' 

Stanoviště č. 2 ' ' 

Stanoviště č. 7 
• Stanoviště č. 8 

Stanoviště č. 14 
' ' 

Stanoviště č. 16 i 
' 

Stanoviště č. 24 
' 

Vedlejší rozpočtové náklady 

_L _j_ 
- '--- -~ .. 






