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podle 9 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: c200243132
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

sídto: Dubno 62, 261 01 Příbram

zastoupený: Maninem Roušalem, jednatelem
IČO: 01498240
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:
Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Zhotovitel: Martin Roušal, jednatel

Ve věcech odborných:
Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Mgr. Ondřej Klečka, vedoucí Samostatného

oddělení silničního hospodářství, Ing. Simona Žďánská, referent Samostatného oddělení silničního
* hospodářství, kteréjsou oprávněny ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění
' této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni

ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům.
Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou

oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek

nebo ověření , odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Adam Krůta, který je pověřen řízením stavebních prací ,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci dvou automatických

výsuvných sloupků v ulici Pražská v Příbrami - vše v podobě a kvalitě blíže speciňkovaných v nabídce a

v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet
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Dodávka a instalace automatických výsuvných sloupků bude provedena v souladu s projektovog dokumentací \5
zpracovanou flrmou LUCIDA s.r.o., projekce a inženýring, se sídlem M. Clbulkové 34',
140 00 Praha 4, IČO 25651099 v 02/2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle__
přílohy č.1 této smlouvy o dílo. »

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, "; „nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, abyjej bylo možné i užívat.
._

III. ROZSAH DILA

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto rozsahu - dodávku a instalaci dvou automatických výsuvných
sloupků v ulici Pražská v Příbrami. Sloupky nahradí stávající zábranu vjezdu do pěší zóny, kterou v současné
době tvoří železný řetěz na dvou litinových sloupcích uzamykatelný na zámek, Jeden výsuvný automatický
sloupek bude osazen ve vjezdu do ulice Pražská z náměstí T. G. Masaryka a druhý sloupek bude osazen
vjižním rohu Václavského náměstí směrem do ulice Mariánské údolí .

3.2. Smluvený předmět díla musí být proveden vsouladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnýmistátními technickými normami a touto smlouvou.

|v. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a
předání díla dle čl. 7.1.)
Wa do 3 dnu po obdvzem vyzvy do 1 meslce od zahajem pracu

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění prací. V případě, že
objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prací nejpozději do 30.06.2020, budou jak objednatel, tak zhotovitel
oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a
případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že
zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít
vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla,
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však
oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo
namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této
smlouvy.

4.2. Nezahájí—Ii zhotovitel práce na realizaci díla do jednoho týdne po písemné výzvě, je objednatel oprávněnod této smlouvy odstoupit.

4.3. Povětmostními vlivy, s nimi se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním
deníku).

_ 4.4. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od
„ zhotovitele převzít i v tomto nabldnutém zkráceném termínu.

4.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dilo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podlečl. V. této smlouvy.

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

v. CENA ZA DÍLO

5.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené
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“Ž který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

» obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a

její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
-„ _ 5.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,

* '
že cena za zhotovení díla činí:

839 292,40 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

5.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde :) horní

limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

v odst. 5.1. a 5.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku

ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených

povinností dle této smlouvy.

5.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby

jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění

díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající

fakturace zhotovitele).

Vl. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich dokončení, a to na základě objednatelem

(zástupcem objednatele) písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací.

6.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

“] 6.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen a písemně

potvrzen objednatelem (jeho zástupcem).

6.4. Zhotovitel předloží fakturu do 15 ti dnů po dokončení a předání díla.

6.5. Splatnost faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Dojde-li ze strany objednatele

k prodlení pň' úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné

částky za každý den prodlení.

6.6. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je

popsáno v článku čl. ||| této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
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\.Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého (\".4dluhu objednatele.
6.1

VII. PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. III na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle bodu
4.1. této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v bodě 5.2. této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen zachovávat v místě provádění prací čistotu a pořádek, zejména je povinen na své
náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit \
bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších přítomných osob.

7.3. Zhotovitel je povinen použít pro zhotoven! smluveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.

vm. PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo bez vad a nedodělků
převzít. O předání a převzetí části díla sepíší smluvní strany protokol.

|x. ODPOVĚNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou,
právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

9.2. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců od
data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního
nedostatku zjištěných při předání díla).

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí
objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny porušením
jeho povinností.

9.4. Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést
v protokolu o předání a převzetí, jinak zaniká jeho právo 2 odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.

9.5. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do
3 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvatjej kjejich odstranění.

9.6. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů od provedené
reklamace.

9.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na
odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při
demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem' a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

9.8. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný
souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle bodu 9.5., a to na
náklad zhotovitele.

x. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO DÍLA

10.1. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí
objednatelem, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na
objednatele.

10.2. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na příslušné části
díla prvním dnem prodlení.
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o;,o XI. SMLUVNÍ POKUTY

11.1. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

11.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo

vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu

ve výši 5.000 Kč.

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak

uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč

za každý nedodělek či vadu a den prodlení,

11.4. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.

11.5. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit propiacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto

skutečnost zhotoviteli.

11.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu

XII. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou

stranu k odstoupení od smlouvy. jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídajicí předpisům dle této smlouvy.
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí platnou právní úpravou. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní .
Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

prací nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xm. WŠSI MOC

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která

vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění
* závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat udátosti, ke kterým dojde po podpisu této
] smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají , zabránit.

13.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události. jakoži o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má

za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

13.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny

plnit své závazky z této smlouvy.

13.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout

odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna

jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

5 | S 1 r á n k a
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14.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

\smlouvy.

14.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

14.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

14.5. Vstup na místo provádění díla mají povolen jen přímí účastníci prací, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující kontrolu provádění díla, pracovníci státního dohledu,
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

14.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a
provozu technických zařízení a objektů. Defmuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

14,7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
certiflkované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

14.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné m|"re standardního provozu
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.

14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

14.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, v platném znění.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

_ zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
_ byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

14.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

14.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

14.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou
dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně
a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

6 | S ! r á n k a
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373) 14.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

353.
/' nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

14.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena

platnost smlouvyjako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší

a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

14.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílojsou přílohy:
Příloha č.1 cenová nabídka

V Příbrami dne:
'

\ V Příbrami dne:

Objednatel: Zhotovitel:

0
© Stile! spol. s r.o.

261 01 Dubno 62

STALER :.: so: 605 612

město Příbram Staler spol. s r.o.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Martin Roušal, jednatel

Í . , '.
H „ ? **

at * .; /,' „
„

, v
/

/,

\'; h ;r. 9x)

!
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' Příloha č. 1 Cenová nabídka
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Název stavby Příbram - ulic. Pnžikl. automatic“ výsuvnó sloupky CPV 452331160-8

Název objektu SO 101 a 50 401 Místa

Název části rozpočct stavby

| DI

Objednatel Město Příbram, Tyršuva 108. 261 01 Příbram | __

Projektant Lucida s.r.o„ Maria Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4 __

Zpracoval zpracoval ing.Josef Stanko a ing. Jan Beneš _-

Roz učet číslo Dne

Měrné a účelové ednot

_m- Naklaay/ 1 m.j.—-— namaay „ „.,-.

Roz . očkové náklad v

_Základní rozp. náklady_m_Náklady na umístění stavby

lmcelkem 285 802,40 aPráce přesčas luZařízenl staveniště .-

awcelkem 494 990,00 “Bez pevné podl. ."Mimostav. doprava .

lI--l- ln—l_
a--_ l-omw l-
M _

730 792_40 lupu (r. 8-11) .uuus (r. 13-13) 58 500,00

a _
Projektant, Zhotovltel, Objednatel _Celkem bez DPH ass 292,40

DPH % zikhd dani DPH ulkom

snížená 15.0 0,00 0,00

zékladnl 21.0 839 292.40 176 251 „40

Cena s DPH 1 015 543,80

_Papam a oapoew
Dodá zadavatel 0.00
Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění _m

slepý výkaz výměr_Přn:ram-ul. Pmžská. automatické výsuvné slaupky.xls 1 z 1 krycí list



Á/EKAPITU
LACE ROZPOČTU

tavba: Příbram - ulice Pražská, automatické výsuvné sloupky
bjekt: Rokapitulape stavby

cenová soustava URS 2019" Datum: 17.9.2019

Rekagitulace lednotlig'ch částí rozgočtu

80 101 komunikace a zgevněné plochy

11 Přípravné a přidružené práce 35 079,00 Kč

12 Odkopávky a prokopávky 8 400,00 Kč

, 16 Přemístění výkopku 3 889,00 Kč

18 Povrchové úpravy terénu 5 438,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 800,00 Kč

Sa Vozovka z žulových kostkek velkých tl 500 mm 69 532,00 Kč

5b Chodník z veikoformátové žulové dlažby tI 420 mm 38 492,50 Kč

5c Chodník z žulové mozaiky tI 350 mm 2 340,00 Kč

8 Vedení dálková a přípojná 13 834,00 Kč

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 19 700,00 Kč

99 Přesun hmot a sutě 64 729,90 Kč

22-M Montáže sdělovacích kabelů ochrana 520.00 KČ

4G-M Zemní práce při montážích-zajištění kabelů 22 748,00 Kč

celkem bez DPH v Kč 235 302,40 Kč

50 401 gřígoika silnoproudu, g'suvné slougg - dodávka montáž

749 Městký mobiliář dodávka 316 400,00 Kč

21-M Elektromontáže silnoproud 36 970,00 Kč

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 56 600,00 Kč

46-M Zemní práce pň montážích 73 020,00 Kč

ON Ostatní rozpočtové náklady 12 000,00 Kč

celkem bez DPH v Kč 494 990,00 Kč

slepý výkaz výměr_Příbram-u1. Pražská, automatické výsuvné slounqxls rekapitulace
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DANI S VÝKAZEM VÝMER
Vba: Příbram - ullce Pražská. automntlcké výsuvné sloupky

objekt: so 101 komunikace : zpcvnňné plochy

“noví soustavu ÚRS 201 nn Datum : 17.9.2019

Í"'_ _-
' *

1 „„ir „
\

„ „ \
7-7;

„
Q“" „ „ „ „„

11 Připrava území _ 35 079,00 „

Rozabrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší s Iožem z kamenlva

1 113106111 ručně 80,00 240,00

Rozebránl dlažeb kamenných komunikaci pro pěší s ložem z kameniva

2 ručně 44.50 00.00 3 560,00

.113105151 Rozebrání dlažeb z kostek velkých komunikaci s ložem z kameniva ručně mm 90,00 7 308,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného 0.300 mm strojně, plocha do

113107163 200m2 128,70 3 861.00

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100mm strojně, plocha do 200

113107170 m2 128.70 40,00 5 148,00

.966006132 Odstranění do-ravních značek se slou -k s betonu 'mi atkami mmm 360.00

--Jemlstěnl sláva'lcl zna + 2 ks stáva'lcích ochrann 'ch slou ků ----

Očištění dlažebnlch kostek velkých s původním spárováním kamenivem

7 97907111 1 1ěženým 110.00 8 932.00

Očištěnl dlažebnlch kostek z mozaiky s původním spárovánlm kamenivem
979071131 těženým

Očíštěnl velkoformátové žulové dlažby s původním spárováním
979071101R kamenivem těženým 5 340,00

12 Odkapávky : pmkopávky 8 400.00

„119001421 Dočasné zajištění kabelů & kebalovýdz trati 29 3 ks valně ložených kabelů "a 40.00 800.00

Příplatek k cenám vykppávek za zlíženl vykopávky v blízkostl podzemního
120001 101 vedeni v horninách 'akékoliv třídy 8,00 100,00 800,00

nmHloubsní rýh 5 do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 5- 750.00 6 000,00

--Výkup Pro odvodnění. Výkopy pm sloupky & kabeláž 50 401 ----

!132201109 Příplatek za lepivost v 11.3 m- 100,00 800,00

15 thlttčnl výkopku 3 "9,00

!167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3 mmm-

!162701102 Vodorovné přemístění do 7000m výkopku Isypaniny/ z horniny tř. 1 až 4 uma-

-_I---
!171201201 Uložení s-anin na skládku mm 150,00

Poplatek za uloženl na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód
.17 997221855 odpadu 170 504 7.20

slepý výkaz výměr_Příbfam-ul. Pražská. amomaucké výsuvné sloupky.“ 1 z 4 se ma
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v 542' ' ' \ZADANI s VYKAZEM VYMER . 35390,

Stavba: Příbram - ullco Pražská. automatlcki výsuvné sloupky \'QPŠ'.
Objekt: 50 101 komunikacn : zpevněná plochy

'
." (9

cenová soustuvu úRs amu Datum : 17.92 <?
'

_
'

\ \W \
W " " ' ř'ý7

„T, 1
»
4413—1755 Í fit.., Í

"

» \, „, , „ *
[*'ÍM' 'ÍÍVW'

' ' ' "f***
.. ; v '

\\

\\

4 x1.8

__Uložení sypaniny z homin do násypů huměných na 103%PS mm— 360.00
\

1a Povrchové úpravy bránu 5 436.00

Rozpmstřenl a umvnánl ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při
181301105 souvislé ploše do 500 m2. 0. vrsty do 300mm 70'00

I-—I---
,181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se mutněním “_ 40,00 5 148,00

4 Vodorovné konstrukce 800,00

Lože pod potrubí otevřený výkop : kameniva drobného 1ěženého vč
451572111 obsypu 400,00 800,00

Sa Vozovka : žulových kustak vnlkých u 500 mm 69 832.00

557132111 Podklad ze směsi stmelené oementern KZC | SC C 8/10 tl 16 cm uma 17 864,00

EMmadenl dlažby z kostek velkých do lože s kameniva těženého u 40 mm .m- 36 540.00

MMM ----
5b Chodník : volkofonnitovó žulová dlažby !| 420 mm 30 402,50

564651112 Podklad 2 SD a 160 mm -o zhutnění mmm 9345,00

Kladení dlažby : kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do lože :
772521150R kameniva “ 40 mm m2 450,00 20 025,00

5: Chodník : žulové mozaiky 0 350 mm 2 340.00

564871111 Podklad 1 SD a 250 mm :: zhutnění mm- 690.00

slepý výkaz výmarynnmm. Puma. mamvýsuvné sloupkygds 2 z 4 se 101



o nANI S VYKAZEM VYMÉR
%$. Wl: Příbram - ullce Pražská, automatlckó výsuvné sloupky

„'
'
b,; kt: 80 101 komunlkacc azpovnlnú plochy

.
' '—

„ ovl soustav- ÚRS 201 DII Datum : 17.9.2019

„,“ („....
' (*

\'Í.
* .. .....„..,..

* \ . 1 . * . n : -\ * “ '

\, " ; » : '
. . \ * ; \

' : . '

mmKladení dlažb z kostek drobn 'ch do lože z kameniva těženého tl 40 mm uma 1 650,00* „...... I---
:: Vodonl dálková . přípojná 13 034,00

!871315241R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvého tuhosti SN12 DN 125 nm 450,00 4 725,00

!871000001R Napojení odvodnění na stávající kanalizaci && 2000.00 4 000,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího
899431111 hmce 1 500,00 4 500,00

91 Doplňující konstruktu : práca nn pozemních komunikacích 19 700.00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s betonovým základem
& patkou 700.00 700.00

--Přemístění stávaílcího sloupku ----

935001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury do hmotnosti 1,51 mm- 9000,00

99 Přisun hmot | suti 64 720,90

!997221611 Nakládánl suti na dopravnl prostředek pro vodorovnou dupfavu nam 5276,50

m997221551 Vodorovné doprava suti ze sypkých m-tsnálů do 1 km . 77,22 40,00 3 088,80

,997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 10 x . 772,20n 7722,00

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km _mqm

!997221569 Přlplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti : kusových materálů, 10 )( nam-

Poplatak za ulozenl na skládce (skládkovné) stavebního odpadu :
&-997013801 betonového kód odpadu 170 101 9 908,50

Poplatek za uložen! na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód
_997221655 odpadu 170 504 77,22 27 027.00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický
_998223011 výpočet 40,00 4 609,60

slepý výkaz výměr_PNbvam-ul. Pražská. unumvýsuvné stowkyxs : z 4 30 101
'
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ZADANI s VYKAZEM VYMER Vidí;
Stavba: Příbram - ullco Pražská. automatické výsuvnó sloupky

.
'

$%, 4

Objokt: se 101 komunikace : zpcvnčnó plochy _ 0639094.
Conová soustava ÚRS 2019"

Datum : 17.920 <,.

„?
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V
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y.. 11,1 „
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Přesun hmot pm trubní vedení hloubené z trub z plasu'dtých hmot

47 998276101 otevřený výkop

21-M Montáž. sdllovaclch ktbalů ochrana
520,00

Přenesení kabeiu do hmotnosti 3,5 kglm přes překážky do vzdálenosti do

220182072 10 m

u." Zcmnl práce při monnžlch-zallštčnl kabelů
22 148.00

Hloubenl kabelových nezapažaných rýh ručně š 40 cm. hl 50 cm, v

460150063 hornině “* 3
300,00 7 800,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku u 10 cm nad kabel. kryté plastovou

460421182 folií, š lože do 50 cm
140,00 3 640.00

460490013 Kryt! kabelů krycím pasem šířky 34 cm
"a 50.00 2 000,00

chránička kabelů : trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů
n--

5460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonavánlm do 10 cm nm 240,00

,460560063 zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třldy 3
nm- 2288.00

,460600023 Vodorovné přemlstěnl hominyjakékoiiv třídy do 1000 m
mm 160,00

Přlpxahek k vodorovnému pfemlstěnl horniny za každých
dalších 1000 rn, 8

460600031 )(
1 200,00

Poplatek za uložen! na skládce (sldádknvné) zeminy ::
kamenlva kód

57 997221855 odpadu 170 504
7.20 1 500,00

celkem Kč 205 802,40

.
P

slepý výkm výměr_PHbfam<:l. maka, automalické výsuvné sloupky.)ds 4 z 4 se 101



"o, DÁNÍ s VYKAZEM VYMĚR „
Ža ; Pribram - unc. Pražská, automltickó výsuvna sloupky'

10,144: 80 401 přípojku slllwproudu. výsuvnó sloupky - dodávku a montáž
„„on soustava URS 2019/1 Datum : 17.9.2019

\
, , '

'
\

' ' ' '"
:

' '
1 '

:
*

.

749 Mčslký mohllliř 0011th 816 400,00

sloup městský zahrazovaci výsuvný slektlomechanický průměr 22 délka 70 cm
1 749104000 (výrobek Dakota DKN7) kus 2,00 10500000 210 000,00

řídicí 'Bdnvtka PID 'suvné sloup

slaup městský plo umistěníjedné řídicijsdnotky průměr 32 délka 89 cm
3 749104430 (výrobek TOTEM) kus 2.00 1650000 33 000,00

.-detektorindukčnidvoukanálov' pro sloup

749104490R indukční sm čka 1x2 met , nr'ivodni kabel5m .m-
„300,00

_749104491R GSM klic mefz

749104492R změna barv slouu dla RAL nutno konzultovat s 'mbcem

_749104493R náklady na dopravu sloupků od dodavatele

2141 Elchromontiž- silnoproud 36 070,00

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojenl průřezu žíly do 16
210100003 mm2

100.00 3 900.00

Montáž uzamňcwacího vedenl vodičů FsZn pomoc! svorek v zemi páskou do
210220020 120 mm2 vs městské zástavbě 80,00 4 160.00

35442052 52.00 15 600.00
Montáž uzemňovaclho vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10

12 mm ve městské zástavbě
90.00 540.00

-35441073 drátu 10mm FBZn

IMMontáž svorek hmmosvodných se 3 a více šrouby m.- 1 000.00

35441986 svorka odbačavacl & spojovací pro pásek 30:14 mrn, FsZn 200,00 1 600,00

1 svorka odbočovacl a spojovací pm spojováni kruhových a páskových vodičů,
1 6 35441996 FeZn kus 4, 00 220, 00 680, 00

210813011 Montáž kabe! Cu plný kulatý do 1 kV 3x1 „5 až 6mm2 uložený pevně (CYKY) nm 80.00 4 150,00

341110350 kabel silový & Cujádmm 1 kV 3 x 2,5 mm2 "__-

2240 Montáž- tochnolouických nHz-nl pro dopravni stavby 56 600,00 *

!220660211 Montáž alektromechanického ' uvného sloupu do instalačního boxu mm 13 000.00 26 000.00
\

,220660212 Montáž Hdlcl 'sdn- pm elektromechanic ' 'suvn ' sluu - mm 9900,00 19 600.00 \

!220960116 Montáž indukčního sm čkového detektoru u. 2 100.00 !

a220960195 Regulace & aktivace zařízení (revize) mm 3300.00 6 600.00 ,

slepý výkaz výmbLPHbfam-ul. FMM, aummmieké výsuvné sloupkyxls 1 z 3 SO m1
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V3.ZADÁNÍ s VYKAZEM VYMĚR

\ „usum: Příbram - ulic. Prmki, automnuckó výsuvnó sloupky
06591!

Objokt: 80 401 přípojka :llnoproudu. výsuvná sloupky - dodávku | mona!

10030
Conovi soustava ÚRS 2019/1

Datum : 17.9.201_
<

45.11 Zemní práce při montulch
13 020,00

Hloubenl nazapažsných jam pro stožáry jednoduché délky do a m na mvině
]460050003 ručně v hornině tř 3

1500.00 6 000.00

--Výkony pm sloupsky a tommy ----

uwooaooasR Základové konstrukce z monolitického betonu c 30/31 baz bednění mm 0000,00 0 000,00
--obetonovánl sloupků c30/37XF4 ----
,480150063

Hloubenl kabelovým nezapažených rýh měně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině 0“ 3 "a 300,00 15 800,00
Lože kabelů : písku nebo štěrkopísku 0 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií. š460421102 lože do 50 cm

180,00 9 360.00
.450490013 Krytí kabelů kryclm pasem šířky 34 cm nm 90,00 4 680,00
E460510241

Kanály do rýhy : betonových dllcú mměrú 17 x14 x100 cm vč víka “_
700,00 4 900.00

EAMSZMM
Montáž trubek tuhých ochranných do D 110 mm “&$

2600,00

trubka ochranná PEHDD 710x 42mm "-
l460520164

Montáž trubek ohebných D do 32 mm uložených do rýhy "."

28613960 ochranná hadice modrá 25 mm / husi krk /
"."

!460520164
Montáž trubek ohebných D do 50 mm uložených do rýhy nm-

600,00
.286139660 trubka ochranná PEHDD 50x 3mm n---
„460560003

Zásyp rýh měně šířky 40 cm. hloubky 80 cm, z homlny třídy 3 _m-
3 640.00

Ewosooozs Vodorovné přemístění homlny jakékoliv muy do 1000 m uma :000.00
460600031 Příplatek k vodorovnému přemístěn! horniny za každých dalších 1000 m. 6x m-m

720.00
Poplatek za uložen! na skládce (skládkwné) zeminy a kamanlva kód odpadu997221855 170 504

18,00 6 300.00
!460650045 Zřízení podkladu z štěrkopísku se zhuměnlm tl 25 cm na

190,00 2 280,00
--nodsw & obsyp Výsuvných sloupků - 3 m3 ----

.460650052
Zřízenl podkladu z štěrkodm se zhutněním 0 10 cm trakce 0-4 mm .mm

660,00
.460650052 Zřízení podkladu z štěrkodrti se zhutněnlm tl 25 nm nm 190,00 1 140,00

ON Ostatní núkludy k souboru 50 401
12 000,00

.043002001
Asistence a spoluúčast pracovníků spravujícfch sítě, hodinová sazba dla Deníkum. 500,00 4 000,00

slepý výkaz výrněv_PKbvam-ul. Pasu,mm“výsuvné sloupkyxls : z 3
se 401



„W s VYKAZEM VYMĚR
70,0 ..: Příbrlm - ulice Pražská, automatické výsuvni sloupky

"b- Š' : so 401 přípojka tllnoproudu. výsuvná Sloupky - dodivkn ! montáž
* T. „ i soustava URS 201ml Datum : 11.9.2019

' ' '
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v * „a „ » \ „. “'“W' * *.„„ „: A „
\ b „ \ A „_

'

*
7 V

:
* ři

\ . ] :
'

;
!-Měření bez rozlišení » reviznl zpráva silnoproudé přípojky nm 5000,00

celkem Kč 494 900,00

€

Sievý výkaz vy'mér_Pfíbram-ul. Pražská, mmmvýsuvné sloupky.)ds :: 1 : sem



ÁNÍ s VYKAZEM VYMĚR
'
: Příbram - ulleo Pražská, automatlckó výsuvné sloupky

» kg; VRN „
_

čína“ swap“ URS 2010" Datum : 17.9.2019

\W
\ ] i \ me—wm'

„, „
, \

„ *
V : '

1 " " . * .

Vedlejší rozpočtové niklady sa 500.00

.911111111R Přenosné zábradlí výšky 1,1 m pro vyznsčsnl prostoru stavby na 30 dní _ 70,00m 10 500,00

!913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravn! značky kompletni DIO m-q 2000,00

l-„MW ----
Nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů 3 příchytek za 1 den/

952111180 nad 7 dní 300,00 15 000.00

.011002000 Pnizkumné práce mm 1 000,00 4 000,00

!012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby mm 5000,00

!012303000 Geodetické práce po výs1avbě - zaměření skutečného provedení mm 10 000,00 10 000,00

027400001 Vytyčenl s1ávajích sítí mm 2000,00 2 000,00

!030001000 Zařízení staveniště mm 5000,00 5 000,00

!040001000 Inženýrská činnost zajištění 010 a DIR mm 5000,00 5 000,00

celkem Kč 58 500,00

slepý výkaz výměr_PHbrsm-ul. Pražská, amme výsuvnémm 1 z 1 vm
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