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"e ,,,U" POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Pomáhat a chránit Správa logistického zabezpečeni

PCR99ETRPO41885423
PPR-32685 - 5/ČJ-2019-990663

SMLOUVA O DÍLO

,,SLZN-VZ1- Prackovice nad Labem 114 - chovná stanice - oprava
výcvikového koridoru pro štěňata"

Článek l.
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní čísĺo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Milanem Grohmannem
vedoucím odboru nemovitého majetku správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha
5, P. O. BOX 6, PSČ: 150 05,
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

zhotovitel: KERMEN LOBRI s.r.o.
se sídlem: M. Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice
zastoupen: Kateřinou Tůmovou, jednatelkou
IČO: 24152951
DIČ: CZ24152951
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:
ID datové schránky: 3r45awr
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem oddíl C, vložka
31024 (dále jen ,,zhotovitel")



(společně též ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva").

Článek j].
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě
dílo specifikované v tomto článku (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy je rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v opravě stávajÍcÍho oplocení výběhu
pro štěňata - výcvikového koridoru. Jedná se o odstranění stávajÍcÍho dožitého pletiva včetně části
podezdívky, vyhloubenI základové spáry, přesun zeminy. Zhotovení nové části zdi ze ztraceného
bedněni a instalace ocel sloupků IDEAL Zn + PVC a osazení pletiva panelem P PILOFOR
CLASSIC.
Po celou dobu realizování akce zajistí zhotovitel stavbu proti neoprávněnému vniknutí.

Místem plnění je areál MV ČR Prackovice nad Labem. Chovná stanice Prackovice nad Labem 114,
okres Litoměřice, 411 33 (dále též jako ,,staveniště").

(2) Přesná specifikace díla je rozepsána i v nabídce zhotovitele. Tento dokument včetně příloh
je nedílnou součásti této smlouvy.

Článek III.
Způsob prováděni díla

(l) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele vznikly,

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů
od účinnosti smlouvy. Předání - převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude
provedeno protokolárně.

(3) Objednatel je povinen pro umožnění splněni povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto
článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli písemnou
výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, na emailovou adresu jeho kontaktní osoby
uvedené v ČI. l této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději do pěti
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

(4) Termín provedení celého díla je do dvou (2) měsíců od účinnosti této smlouvy o dílo.

(5) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude zpracován předávací protokol, který bude
odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v ČI. l této
smlouvy.

(6) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla
v souladu s platnými právními předpisy, Původcem odpadů je zhotovitel.
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(7) Po celou dobu trvání stavby zajistí zhotovitel staveniště - areál proti neoprávněnému
vniknutí,

(B) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení
dohodnuto jinak.

(9) V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení nebo provádění
stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno
na dobu nezbytně nutnou. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové
teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými
podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění
díla. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,
nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným terminem přerušeni realizace stavby. Zahájení
realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh
na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před
navrhovaným termínem. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta
pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě oboustranně uznaného přerušení
prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek
předmětné stavby.

(10) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od dne
kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto
článku.

Článek IV.
Cena díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 99 232,18 KČ bez DPH, tj. 120 070,94 KČ
včetně DPH při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla
zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(4) V případě, že zhotovené dílo bude vykazovat vady nebránící užívání, bude tato skutečnost
uvedena v protokolu předání - převzetí díla s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění.

(5) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po
řádném předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle
ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostI bude faktura obsahovat označení
zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (policejní prezidium ČR, Správa logistického
zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:

Přílohou faktury bude předávací protokol, který bude
odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v ČI. l této
smlouvy.
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(6) Objednatel v místě plnění uvedeném v ČI. || smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace
dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(7) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů
ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 5 tohoto článku,, a
to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. V případě předloženI faktury
v období od 15. prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcÍho roku se lhůta splatnosti po
dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena
na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Cena
díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(B) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně
nebo není-li s fakturou dodán podepsaný protokol o předání a převzetí díla, dle odst. 5 tohoto
článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné,
aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(9) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem
odsouhlaseného změnového listu. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na
termíny stanovené touto smlouvou.

(10) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými čislovanými dodatky.

(11) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po nabytí účinnosti
dodatku o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

Článek V.
Kontrola provádění díla

(l) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla. Zapracování těchto připomínek do díla
nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit
objednatelem požadované dokumenty.
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Článek VI.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(l) Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovováni do předání
a převzetí díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku.
Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně na adresu zhotovitele
uvedenou v ČI. l této smlouvy. Zasílání dokladů k uplatněným reklamacím se provádí přednostně
prostřednictvím e-mailú uvedených v ČI. l obou smluvních stran, Pokud objednatel uplatní nárok na
odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10)
pracovních dnů ode dne doručení oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by
výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit
vady do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruční
doba.

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto
článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-
mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat
odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek VII.
Sankční ustanovení a odstoupeni od smlouvy

(l) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací, se sjednává
smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. To neplatí
v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle ČI. Ill odst. 3 této smlouvy.

(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 %
z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

(3) Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku Vi.
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 KČ za každou vadu a každý započatý den
prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu se sjednává smluvní pokuta 2000 KČ za
každou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

(4) Za včasné nevyklizené staveniště dle ČI. ||| odst. 8 této smlouvy (tj. nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 kč za každý
započatý den prodlení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení
z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(7) V případě poškození zařIzení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne
v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle
této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
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(B) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu
škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním terminu, který bude objednatelem
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že
vady díla nelze odstranit,

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku,

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost
pInit závazky podle této smlouvy,

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s úhradou svých závazků o vÍce než třicet (30) kalendářních dnů.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dňčí konečnou
fakturu"

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů
od obdržení vyzvání zahájit ,,dílčí přejímací řízenř'

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na
základě vystavené faktury

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.

(13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V
takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

Článek VIII.
Ostatní ujednání

(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými,
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č,
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije subdodavatele, se zhotovitel
zavazuje, že tito subdodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené
právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými
předpoklady potřebnými pro splněni té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako
subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije subdodavatele, dle
věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. l. této smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla,
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývající z této smlouvy
na jakoukoliv třetí osobu.

Článek lX.
Závěrečná ustanovení

(l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se
zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu
ustanovení původního

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
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(B) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy
obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh a nabídka
zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu zhotovitele a
objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka

V P,a,e dn, ,,, ,,,0.9,, 1Ó ,2'319 . !1 "C tlc'¶V Prackovlc|ch nad Labem dne ..................

za objednatele:
M|N|STERS"í"','(") VNl řRA Č'R

Policejní (".j,

"
za zhotovitele:

Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Kateřina Tůmová
jednatelka společnosti

:',ERMEN LOBRls.r.o.
M, Kršňákové 135

403 17 Chabařovice (Ď
'C· 24) 52 951 DIČ: CZ24152951

email:

Datum zveřejněni smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS
Jméno, OEČ, podpis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KermenlobriPČR Prackovice - Oprava výcvikového koridoru

KSO:
Místo: Prackovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

!C:
DIČ:

94 100,18
5 132,00

99 232,18

Základ daně Sazba daně výše daně
99 232,18 21,00% 20 838,76

0,00 15,00% 0,00

V CZK 120 070,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ ____ ___ ____ _ _

OtĹjednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a pod_pi_s:_ _ __ _ Razítko __ Datum a podpis: _ __ __ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kermenlobri_PČR Prackovice - Oprava výcvikového koridoru

Místo: Prackovice

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost
VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Uzemni vlivy
Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

94100,18

90 550,18

3 616,68
16 240,00
67 117,84

768,00

2 807,66

0,00

3 550,00
350,00

3 200,00

5 132,00

1 816,00
1 816,00
1 500,00

99 232,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KermenlobriPČR Prackovice - Oprava výcvikového koridoru

Místo: Prackovice Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

D HSV Práce a dodávky HSV

94100,18

90 550,18

D 1 3 616,68

1 K 113106121

Zemni práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro"pěš1 s přemístěním " )" """ "
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo l
s naložením na dopravní prostředek s ložem '

.. . . . . . . . . m2 3,0001z kameniva nebo ztvíce a s jakoukohv vyplm spar ručne
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

58,90 176,70 CS URS 2019 01

tvarovek ,_
"' " ěouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopävkách s """ "" ' ' '

2 20 přemisfěnim suti na hromady na vzdálenost do 20 mK 1 951114 . . . . . . m3 , 1,000 1 300,00nebo s nabzenim na dopravni prostředek strojne ze i
zdiva kamenného, pro iakýko|iv druh kamene na sucho

""" " " Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 " '
3 K 121112111 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v m3 1,200 521,00

místě upotřebení tloušt'ky vrstvy do 150 mm _ , _ _____
" Poznámka k pQ/ožce:

P Se/mut/ omice v ploše 2,0 x 2,0 m x 2 ks v prostom mezi

1 300,00 CS URS 2019 01

625,20 es Urs 2019 01

podhrabovými deskami _
" " " l""'"" """" " Odkopávky a prokopĚtvky nezapažené s přehozením " I

4 k 122201101 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m3 ' 1,200j 144,00 172,80 cs Urs 2019 01

. dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 __ _.. _,,,__ .___ _, _,_ .. ..,.. ., __ .__,_._ _ ._ .,_ . . .._ ___,"" ""'" Poznámka k položce:
P Odkopání terénu v ploše 2,0 x 2,0 m x 2 ks a v u. 0,15 m v pmstom

mezi podhmbovými deskami
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 "

5 K 132201101 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu m3 1,700 667,00 1 133,90 cs Urs 2019 01
v horninétř. 3 do 100 m3
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní

6 K 161101101 nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na ·. . . m3 1,700 88,70 150,79 CS URS 2019 01hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tr. 1
! až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m ,. ______ __

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

, 7 K '162201101 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ·m3 1,700 33,70 57,29 CS URS 2019 01nabzeni vykopku, avšak se slozenim bez rozhrnutí z
L.____.__, ,._ _._ ___ __ , horniny tř. 1 až 4 na vzdá.lenost do 20 m__

d 2 Zakládání 16 :
j " "" " Podsyp pod základové konstrukce se zhutněn"Ĺm a l

8 K 271532211 urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 ) m3 0,500 1 440,00
mm

9 K 274313811 Základy z betonu prosteho pasy betonu kamenemneprokládaného tř. C 25/30 m3 1,700 2 860,00 4
" " Základové zdi z tvárnic ztraceného"bed"něn1 včetně " " " i

240,00

720,00 es Urs 2019 01

862,00 cs Urs 2019 01 '

10 K 279113144

11j K 279361821) 1___ _

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí m2 5,000
třídy C 20/25, tloušt'ky zdiva přes 250 do 300 mm
výztuž základových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, t 0,115
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ,
z betonářské oceli 10 505 (R) _nebo BSt 500 _ __i___ . __.. . __

1 230,00

39 200,00

6 150,00 CS URS 2019 01

4 508,00 es Urs 2019 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce _ _ _ _ 67 117,84
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových "" " """ "" " " " "" ")

12 k 338171113 trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se kus 20,000 286,00 5 720,00 cs Urs 2019 01 l
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

r-"-' plotový sloupek P/LOFOR pro svařované panely
' 13 m 55342r02 čtvercový průřez 6Ox60mm dl 2,2m povrchová úprava kus 16,000 470,25 7 524,00

Zn + PVC
14 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocenÍ na sloupky oce|ové? kus 2,000 289,00 578,00 cs Urs 2019 01plochy iednotlivě přes 2 do 4 m2

""15 "'" M 55342321 branka vchodová kovová 1730x940 mm kus 2,000 4 370,00 8 740,00 cs Urs 20_19__01 _

16 M 55342329 sloupek pro branku 70x70mm v 2,0m s otvorem na kus 2,000 2 280,00 4 560,00 cs Urs 2019 01doraz
17 M 55342328 sloupek pro branku 70x70mm v 2,0m včetně pantu kus _ _ __, 2,000 __ . 2 280,00 4 560,00 , CS_ÚRS 201901. _ __

Osazení podhrabových desek na ocelové SlOuPkyg kus 20,000 363,00 7 260,00 cs Urs 2019 0118 K 348121211 _ _ délky desek do 2_m_ .. __,. . _,_ .,,. _

19 M 59233119 " deska plotová betonová 2000x5Ox290mm kus 20,000 , 332,00 __ _ _ _ 6 640,00 . cs Urs 2019 01. _ ,__

20 K 348401120 " " " Montáž opbceni z pletiva strojového s napínacími d"ráty " m 40,000' 79,30 3 172,00 es Urs 2019 01do 1,6 m
21 M 31324RO2 'vařova"né panely P/LOFOR CLASSIC š. 2500 mm ks 16,000 1 147,74 18 363,84_ , výška 1730 /ň/ň povrchová úpra.va.Zn_ + P.VC.

._ ._ O.,._,5 __, Komunikace pozemní __ _ _ 768,00__
l "" "" """" " Kladeni dlažby z betonových vegetačních dlaždic " " " """ """""""
l komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého

22 K 596411111 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár a m2 3,000 256,00, 768,00 cs Urs 2019 01
Ĺ) vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním ti. 80 mm, i

oro Mochv_d.o 5.0 m2 _ _. , . . . J.._..... .-.. . .._ _!- . _..____ -. __ _ _____ _!

Strana 3 z 4



, PČ Typ Kód

, D 998

, 23 K ,998232110

D PSV

D VRN

D VRN4
i 24 K j049002000

D VRN8
" " "r"""""' "" """! 25_j__ .k. 1081002000 ,,

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem jczK] Cenová soustava

Přesun hmot
Přesuri hmot pro oploceni se svislou nosnou
konstrukci zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou t 15,259!
nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 ,
m, pro oplocení vÝškv do 3 m

Práce a dodávky PSV

Vedlejší rozpočtové náklady

_ ,1nženýrs,k.á_či.nnost . ,
. Ostatní inženýrská činnost -- zaměření stavby

Pře_sun stavebních kapacit
]Doprava zaměstnanců

.. J .

soubor 1,000

soubor 4,000

2 807,66

184,00 2 807,66 es Urs 2019 01

0,00

3 550,00

350,00
350,00 350,00 cs Urs 2019 01

3 200,00
800,oo| 3 200,00 cs Urs 2019 01

Strana 4 z 4


